
ค ำน ำ 
เอกสารแผน่พบัฉบบัน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบั “skifteoppgjør” 
(การจดัการแบ่งทรัพยสิ์นและเงินในกรณีท่ีมีการหยา่ และ การรับมรดก)  “skifte”  ก็หมายถึง “การจดัแบ่ง” 
ในแผน่พบัน้ี 
เราจะคุยเก่ียวกบักฎขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการจดัแบ่งเงินและทรัพยสิ์นในกรณีท่ีมีการหยา่ร้างหรือการรับทรัพ
ยม์รดก 
 
แผน่พบัฉบบัน้ีจดัท าข้ึนส าหรับโครงการท่ีเราเรียกวา่ “Jussambassadør-prosjektet”  
(โครงการทูตทางกฎหมาย) โครงการทูตทางกฎหมายน้ี 
ไดจ้ดัใหส้ตรีชาวไทยและชาวโปแลนดท่ี์ไดรั้บการฝึกอบรมในหวัขอ้ท่ีเฉพาะเจาะจงน้ีไดน้ าความรู้ไปเผยแพ
ร่ต่อไป แผน่พบัน้ีไดจ้ดัท าข้ึนใหทู้ตทางกฎหมายใชใ้นการฝึกอบรม 
ถึงแมท้่านจะไม่เขา้ร่วมในการฝึกอบรมน้ี ท่านก็สามารถอ่านและเขา้ใจแผน่พบัฉบบัน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
คณะผูจ้ดัท าไดพ้ยายามท่ีจะจดัท าแผน่พบัให้อ่านเขา้ใจง่ายท่ีสุด นัน่เป็นเหตุผลท่ีเราใช ้อาทิเช่น ค าวา่ "คุณ "
ในหลายประโยค 
ถึงแมว้า่คณะผูจ้ดัท าทราบดีวา่ท่านท่ีอ่านเอกสารฉบบัน้ีบางท่านยงัไม่ไดมี้ประสบการณ์ในเร่ืองการแบ่งทรัพ
ยสิ์นกนัก็ตาม 
 
โครงการทูตทางกฎหมาย ไดรั้บเงินสนบัสนุนจาก  “Integrerings- og mangfoldsdirektoratet” (IMDi) 
ทางคณะผูจ้ดัท าขอขอบคุณเป็นอยา่งยิง่ส าหรับเงินสนบัสนุนทั้งในดา้นการฝึกอบรม 
และการจดัท าแผน่พบัน้ี 
 
คณะผูจ้ดัท าขอขอบคุณทูตทางกฎหมายทุกท่าน 
กลุ่มทูตทางกฎหมายน้ีเป็นกลุ่มสตรีท่ีไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อน าความรู้น้ีไปเผยแพร่แก่สตรีคนอ่ืนๆ 
คณะผูจ้ดัท าท างานในหน่วยงานช่ือ “JURK “ (การใหค้  าแนะน าทางกฎหมายส าหรับสตรี) 
ไดเ้รียนรู้อยา่งมากมายจากการท างานร่วมกบักลุ่มทูตทางกฎหมายน้ี 
 
หากท่านมีค าถามหรือขอ้สงสัยหลงัจากท่ีท่านไดอ่้านแผน่พบัฉบบัน้ี ท่านสามารถติดต่อ JURK 
หรือดูวา่หน่วยงาน หรือ องคก์รท่ีคณะผูจ้ดัท าไดพ้ิมพไ์วใ้นบทสุดทา้ยน้ีเป็นประโยชน์ส าหรับท่าน 
 
แผน่พบัฉบบัน้ีไดจ้ดัท าข้ึนเป็นภาษานอร์วเีจียน ภาษาโปแลนด ์และ ภาษาไทย 
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ขอแสดงความนบัถือ 
ฮนันา รุมเมลฮอลฟ์ 
ผูใ้หค้  าปรึกษาทางกฎหมายส าหรับสตรี และ หวัหนา้โครงการ ส าหรับโครงการทูตทางกฎหมาย 
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 บทน ำ 

 

กำรส้ินสุดของ 
ชีวติคู่ 

 
 

“Å skifte” 
(กำรแบ่ง) 

เม่ือคนสองคนยา้ยมาอยูด่ว้ยกนัหรือแต่งงานกนัถือเป็นการเร่ิมตน้ชีวติคู่ดว้ยกนั 
การอยูร่่วมกนัน้ีสามารถส้ินสุดลงเม่ือคนสองคนแยกทางกนัหรือตายจากกนั 
 
เม่ือชีวิตคู่ส้ินสุดลงก็มีหลายอยา่งท่ีจะตอ้งจดัการ อาทิเช่น 
เราจะตอ้งทราบวา่ใครจะไดอ้ะไร ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองทรัพยสิ์น 
หรือเงินจะตอ้งมีการแบ่งกนั การแบ่งน้ีเรียกวา่ “skifteoppgjør” 
(การจดัการแบ่งทรัพยสิ์น( ต่อไปน้ีทางคณะผูจ้ดัท าจะใชค้  าวา่ “แบ่ง”  และ “การแบ่ง” 
เม่ือเราพดูถึง "skifteoppgjør”  
 
เม่ือคนเราอยูร่่วมกนัมานานเราก็มีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีจะตอ้งแบ่งกนั 
การจดัการแบ่งทรัพยสิ์นน้ีในทางปฎิบติัแลว้อาจจะเป็นไปไดอ้ยา่งล าบาก  
ซ่ึงความล าบากน้ีอาจเป็นเพราะความสัมพนัธ์ท่ีขดัแยง้กนั 
และมีความรู้สึกต่างๆเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
  
ในแผน่พบัฉบบัน้ีก่อนอ่ืนเราจะพดูถึงกฏขอ้ก าหนดต่างๆในการแบ่งทรัพยสิ์นและเงิน
ทอง เม่ือมีการแยกทางกนัหรือการหยา่ร้าง 
หลงัจากนั้นเราจะคุยกนัถึงเร่ืองการแบ่งมรดก  
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 กำรแบ่งทรัพย์สินและเงนิทอง 
เมื่อมีกำรแยกทำงกนัหรือกำรหย่ำร้ำง 

 
 1.0 กฏหมำยของประเทศใดบ้ำงที่เกีย่วข้อง 

 
 กฎท่ีเป็นหลกัคือเงินและทรัพยสิ์นของคู่สมรสจะถูกแบ่งออกตามกฎหมายของประเทศ

ท่ีคู่สมรสอยูด่ว้ยกนัเป็นคร้ังแรก 
อยา่งไรก็ตามคู่สมรสสามารถตกลงท าสัญญากนัวา่คู่สมรสจะใชก้ฎหมายของประเทศน
อร์เวยก์็ได ้
 

 1.1 คู่สมรสสำมำรถท ำสัญญำในกำรจดัแบ่ง 

 

"เสรีภำพในกำรท ำ
สัญญำ" 

 
 
สัญญำมผีลบังคบัใ
ช้ 
 

 

 

 

 

 

กฎหมำยกล่ำวไว้อ
ย่ำงไร 
 

พื้นฐานในการจดัแบ่งนั้นคือการท่ีคู่สมรสมี "เสรีภาพในการท าสัญญา" 
ซ่ึงหมายความวา่คู่สมรสสามารถก าหนดวา่ทรัพยสิ์นและเงินทองจะมีการแบ่งอยา่งไร 
ขอ้ตกลงน้ีมีผลบงัคบัต่อคู่สมรสแมว้า่กฎหมายท่ีใชใ้นการจดัแบ่งไดร้ะบุไวใ้นกฎหมาย
ของการแต่งงานระบุไวอี้กอยา่งหน่ีงก็ตาม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีควรรู้ 
 

สัญญาไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใหมี้ผลบงัคบัใช ้แต่ JURK 

แนะน าใหมี้การเขียนสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
สัญญาท่ีมีการเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรนั้นจะท าใหท้ราบวา่ท่านไดมี้การท าขอ้ตกลงอ
ะไรบา้ง 
นอกจากน้ีท่านสามารถอา้งอิงถึงขอ้ตกลงต่างๆท่ีระบุไวใ้นสัญญาในกรณีท่ีมีขอ้ขดัแยง้เ
กิดข้ีน 

 

ในกรณีท่ีคู่สมรสไม่สามารถตกลงกนัไดว้า่จะแบ่งเงินทอง และ ทรัพยสิ์นอยา่งไร 
คู่สมรสจะตอ้งปฎิบติัตามกฎหมายของการแต่งงาน 
ซ่ึงเราจะน ากฎหมายเหล่าน้ีมากล่าวถึงเป็นขอ้ๆดงัต่อไปน้ี 
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 1.2 คู่สมรสจะท ำกำรจัดแบ่งเมื่อไร 

 
ใบค ำร้องขอแยกท
ำงกนัและกำรหย่ำ 

โดยปกติแลว้ เม่ือคู่สมรสมีความประสงคท่ี์จะเลิกชีวติคู่ 
คู่สมรสจะตอ้งยืน่ค  าร้องขอแยกทางกนั และหยา่ไปยงั “fylkesmannen” 
(ส านกังานเขต) 

คู่สมรสคนใดคนหน่ืงสามารถเรียกร้องใหมี้การจดัแบ่งไดเ้ม่ือทางส านกังานเขตไดอ้นุมั
ติค  าร้องแลว้ 
ซ่ึงก็หมายความวา่คู่สมรสไดรั้บจดหมายจากส านกังานเขตวา่คู่สมรสไดแ้ยกทางกนัหรื
อหยา่เป็นท่ีเรียบร้อย 
 

 

 1.3 คู่สมรสจะต้องจดัแบ่งอะไร 

 

“ช่วงเวลำใดทีต้่อง
ท ำกำรจัดแบ่ง” 

เงินและทรัพยสิ์นท่ีคู่สมรสเป็นเจา้ของ ณ. วนัท่ีคู่สมรสไดส่้งยืน่ค  าร้องขอแยกทางกนั 
และขอหยา่ไปยงัส านกังานเขต 
ในกรณีท่ีคู่สมรสไดย้า้ยออกจากกนัก่อนท่ีจะยืน่ค  าร้องขอแยกทางกนัไปยงัส านกังานเข
ต เงินและทรัพยสิ์นท่ีมี ณ. ช่วงเวลานั้นจะตอ้งถูกแบ่ง  

 เงนิและทรัพย์สินที่เป็นสินสมรส 

 
 

 

 

 

 

“สินสมรส” และ “สินส่วนบุคคล” เป็นค าท่ีใชใ้นการกล่าววา่ส่ิงใดท่ีจะตอ้งถูกแบ่ง 
ส่ิงท่ีจะตอ้งถูกแบ่ง คือทรัพยสิ์นและเงินท่ีเป็น“สินสมรส” 
ในกรณีท่ีคู่สมรสไม่ไดท้  าส ญญาไวถื้อวา่ส่ิงของเหล่าน้ีเป็น “สินสมรส” 
ท่านสามารถอ่านเก่ียวกบั “สินส่วนบุคคล” ในหนา้ท่ี 13 
 

 1.4 “มูลค่ำ” ของสินสมรสหักลบกบัหนีสิ้นจะต้องแบ่งให้เท่ำกนั 

 
กฎของมูลค่ำของ กฎขอ้บงัคบัในการแบ่งเรียกวา่ “กฎของมูลค่าทรัพยสิ์นและเงิน” 
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ทรัพย์สิน และเงิน 

 

 

 

 

กฎทีส่ ำคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำง 

เราอาจจะกล่าวไดว้า่กฎขอ้บงัคบัน้ีไดก้ าหนดไวว้า่ คู่สมรสแต่ละคนจะไดรั้บ “เงิน” 
คนละเท่าไรจากการแบ่ง ไม่ใช่วา่ใครจะไดส่ิ้งของอะไร ต่อไปน้ีเราจะกล่าวเฉพาะถึง 
“เงิน” หรือ “มูลค่าของทรัพยสิ์น” ท่านสามารถอ่านรายละเอียดในขอ้ 1.7 
ในเร่ืองวธีิการในการแบ่ง  “ทรัพยสิ์น” 
 
กฎท่ีส าคญัในกฎหมายของการแต่งงานคือ 
มูลค่าของสินสมรสท่ีคู่สมรสเป็นเจา้ของจะตอ้งแบ่งให้เท่ากนัหลงัจากท่ีมีการหกัหน้ี 
(เงินท่ีกูย้มื) เราอาจจะกล่าวไดว้า่ “มูลค่าสุทธิ” 
ของสินสมรสท่ีคู่สมรสมีอยูจ่ะตอ้งน ามาแบ่งให้เท่ากนั 
 
เม่ือเราจะท าการแบ่งมูลค่าของทรัพยส์มบติั 
เราจะตอ้งค านวณหามูลค่าทรัพยส์มบติัของคู่สมรสแต่ละคน 
โดยการรวมมูลค่าของทรัพยส์มบติัของภรรยาท่ีเป็นสินสมรสทั้งหมด 
และหกัหน้ีของภรรยา 
เราก็สามารถทราบไดว้า่มูลค่าของทรัพยส์มบติัในส่วนของภรรยาท่ีจะตอ้งแบ่งกบัสามีเ
ท่าไร 
ในส่วนของสามีเราก็จะค านวณหามูลค่าทรัพยส์มบติัของสามีแบบเดียวกนักบัท่ีเราค าน
วณหามูลค่าทรัพยสิ์นของภรรยา ภรรยาจะตอ้งแบ่ง 50%ใหก้บัสามี 
และสามีจะตอ้งแบ่ง 50%ใหก้บัภรรยา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ภรรยาจะไดรั้บ 50%ในส่วนของสามี ในท่ีน้ีคือ 150 000 และสามีจะไดรั้บ 
50%ในส่วนของภรรยา ในท่ีน้ีคือ 200 000 ดงันั้นสามีและภรรยาจะไดรั้บ 
ส่วนแบ่งท่ีเท่ากนัคือ 350 000  
 
 

 ภรรยา  สามี 

มลูค่าสินสมรส  500 000  300 000 

หน้ี -100 000  0 

    

ส่วนท่ีจะตอ้งแบ่ง  400 000/2  300 000/2 

 =200 000  =150 000 
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 1.5 จะหักหนีสิ้นอย่ำงไร 

 

 

 

 

กฎขอ้บงัคบัต่างๆเก่ียวกบัการหกัหน้ีอยา่งไรนั้นเป็นเร่ืองท่ียาก 
ทางท่ีดีคุณควรท่ีจะติดต่อ JURK หรือติดต่อหน่วยงานทางกฎหมายอ่ืน ๆ 
ในกรณีท่ีคุณสงสัยเก่ียวกบักฎระเบียบในเร่ืองของการหกัหน้ี 
เน่ืองจากวา่ไม่ใช่หน้ีทุกอยา่งท่ีสามารถน ามาหกัออกจากสินสมรส 
การท่ีหน้ีจะน ามาหกัอยา่งไรนั้นข้ึนอยูก่บัวา่คู่สมรสมีมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีไม่ตอ้งน ามาแบ่
งเท่าไร รวมทั้งหน้ีท่ีมีนั้นเอามาใชท้  าอะไร 

  

 คู่สมรสมีเพยีงสินสมรส 
และไม่มีมูลค่ำของทรัพย์สินอืน่ที่จะต้องแบ่งไม่เท่ำกนั 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำง 

ในกรณีท่ีคู่สมรสมีมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีจะตอ้งแบ่งใหเ้ท่ากนั ก็จะเป็นเร่ืองท่ีง่าย 
เราจะท าการแบ่งโดย คู่สมรสแต่ละคนสามารถหกัหน้ีทั้งหมดในส่วนของตน (อ่านขอ้ 
1.4) ถา้เป็นในกรณีท่ีคู่สมรสคนใดคนหน่ึงมีหน้ีมากกวา่มูลค่าทรัพยสิ์น 
คู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงจะไม่ตอ้งช าระหน้ีในส่วนน้ีโดยใชมู้ลค่าของทรัพยสิ์นของตน 
 

มารียา และ โยฮนัเนสจะหยา่กนั มารียา มีทรัพยส์มบติัทั้งส้ิน ในราคา 500 000 
และมีหน้ี 100 000 โยฮนัเนสมีทรัพยส์มบติัทั้งส้ิน ในราคา 500 000 และมีหน้ี 600 000 
มารียามีมูลค่าของทรัพยส์มบติัทั้งส้ิน 400 000 (500 000 – 100 000 = 400 000) 
ท่ีจะตอ้งแบ่งให้เท่ากนั ในขณะท่ีโยฮนัเนส 
ไม่มีมูลค่าของทรัพยส์มบติัท่ีสามารถน ามาแบ่งได ้(500 000 – 600 000 = -100 000) 
โยฮนัเนสมีหน้ีทั้งส้ิน 100 000 หลงัจากท่ีหกัลบหน้ีออกจาก มูลค่าทรัพยส์มบติัของเขา 
โยฮนัเนสไดรั้บ 200 000 จากมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งส้ินของมารียา 
แต่มารียาไม่ตอ้งช าระหน้ีท่ีเกินมาในส่วนของโยฮนัเนส 
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 คู่สมรสมีมูลค่ำของทรัพย์สมบัตทิี่จะไม่แบ่งให้เท่ำกนัได้ 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงที ่1 
 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงที ่2 
 

 

 

 

 

 

 
«หน้ีสินอ่ืน» 

 

 

ตัวอย่ำง 
 

 

 

กำรค ำนวณ 

ในกรณีท่ีคู่สมรสมีมูลค่าของทรัพยส์มบติัท่ีจะไม่น ามาแบ่ง (อ่านขอ้ 1.6) 
เราตอ้งดูวา่หน้ีสินเหล่าน้ีน ามาใชท้  าอะไร 
และหน้ีสินเหล่าน้ีเป็นหน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัมูลค่าท่ีจะตอ้งน ามาแบ่งกนัหรือไม่ 
 
หน้ีท่ีน ามาใชซ้ื้อหรือใชใ้นการปรับปรุงส่ิงต่างๆจะตอ้งน ามาแบ่ง 
 

ในกรณีท่ีหน้ีนั้นเก่ียวขอ้งกบัมูลค่าของสินสมรส 
เราสามารถน าหน้ีเหล่านั้นมาหกัออกจากมูลค่าของสินสมรส 
ซ่ึงถือวา่เป็นทรัพยสิ์นท่ีเป็นเจา้ของดว้ยกนั 
 

ส าหรับหน้ีท่ีน ามาใชใ้นการซ้ือหรือปรับปรุงส่ิงต่างๆท่ีจะไม่น ามาแบ่ง 
 
ในกรณีท่ีหน้ีนั้นเก่ียวขอ้งกบัมูลค่าของทรัพยส์มบติัท่ีจะไม่น ามาแบ่งนั้น 
หน้ีเหล่าน้ีจะไม่สามารถน ามาหกัออกจากมูลค่าของสินสมรส 
ในกรณีท่ีหน้ีเหล่านั้นมีมากกวา่มูลค่าของทรัพยส์มบติัท่ีจะไม่น ามาแบ่ง 
จ  านวนหน้ีท่ีเหลือสามารถน ามาหกัออกจากมูลค่าของทรัพยส์มบติัท่ีจะน ามาแบ่งกนั 

 

ส าหรับหน้ีอ่ืนๆ (เงินกูเ้พื่อการศีกษา เงินกูส่้วนบุคคล เป็นตน้) 
จะตอ้งท า ”การหกัตามสัดส่วน” กฎน้ีอาจจะเป็นการยากแก่การเขา้ใจ 
ดงันั้นท่านสามารถดูจากตวัอยา่งในการค านวณต่อไปน้ี 
 
มารียา และ โยฮนัเนสจะหยา่กนั โยฮนัเนสมีเงินกูเ้พื่อการศีกษาเป็นจ านวน 100 000 
นอกจากน้ีเขายงัมีบา้นตากอากาศซ่ึงเขาเป็นเจา้ของซ่ึงมีมูลค่าเป็นจ านวน 400 000 
และมีบา้นท่ีเป็นเจา้ของร่วมกนัซ่ึงมีมูลค่า 800 000 
 
100 000  

(เงินกูเ้พื่อการศีกษา) x 

800 000 (บา้นท่ีเป็นเจา้ของร่วมกนั) 

(800 000+400 000) 

= 66 000 

สามารถหกัจากมูลค่าทรัพยส์มบติัท่ีจ

ะตอ้งแบ่งเท่ากนั 

โยฮนัเนสสามารถหกั 66 000 จาก 800 000 จากมูลค่าบา้นท่ีจะตอ้งแบ่งเท่าๆกนั 
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 หนีท้ี่เป็นร่วมกนั 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำง 

คู่สมรสสามารถกูเ้งินร่วมกนั อาทิเช่น กูเ้พื่อน าเงินมาซ้ือบา้น 
แมว้า่คู่สมรสเป็นผูรั้บผดิชอบในเงินกอ้นท่ีกูย้มืกบัธนาคาร 
คู่สมรสสามารถท าการตกลงเป็นอยา่งอ่ืนระหวา่งคู่สมรสดว้ยกนัได ้
 

มารียา และ โยฮนัเนสไดกู้เ้งินดว้ยกนัเป็นจ านวน 500 000 เพื่อน ามาซ้ือบา้น 
ธนาคารสามารถเรียกร้องเงิน จ านวน 500 000 จากทั้งมารียา และ โยฮนัเนส 
ถึงแมว้า่มารียา และ โยฮนัเนสไดต้กลงกนัวา่ มารียาจะรับผดิชอบในการช าระเงินเพียง 
200 000 และโยฮนัเนสจะรับผดิชอบในการช าระ 300 000 ก็ตาม  
 
สัญญาน้ีเป็นการตกลงระหวา่งมารียา และ โยฮนัเนส 
ซ่ึงตกลงกนัวา่แต่ละคนจะช าระหน้ีเท่าไรเม่ือพวกเขาจะตอ้งแบ่งกนั 

 

 

 1.6 อะไรที่ได้รับกำรยกเว้นจำกกำรจดัแบ่ง 

 

ข้อยกเว้นจำกกฎห
ลกัของกำรแบ่งทีเ่
ท่ำเทยีมกนั 

ถึงแมว้า่คู่สมรสไม่ไดท้  าสัญญาเก่ียวกบั “สินส่วนบุคคล” 
เงินบางส่วนสามารถแยกออกจากการแบ่งได ้
เน่ืองจากในบางกรณีก็อาจจะไม่เป็นธรรมท่ีจะท าการจดัแบ่งทุกอยา่งใหเ้ท่าเทียมกนั 
 

 มูลค่ำของทรัพย์สมบัตทิี่ไม่ต้องแบ่งให้เท่ำกนัได้  

 
 
 
 
 
 
 

คู่สมรสไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งแบ่งมูลค่าของทรัพยส์มบติัท่ีพวกเขามีมาก่อน 1) 
ก่อนการสมรส หรือ ท่ีไดม้าภายหลงั 2) การไดรั้บมรดกหรือไดม้า 3) 
ของขวญัท่ีผูอ่ื้นใหม้าโดยเสน่หา ส่ิงเหล่าน้ีเรียกวา่ “การจดัแบ่งท่ีไม่เท่ากนั” 
ส่ิงท่ีสามารถเรียกร้องใหมี้การจดัแบ่งแบบไม่เท่ากนัน้ีคือ มูลค่าสุทธิ นัน่หมายถึง 
หน้ีไดถู้กหกัออกไปแลว้ เราจะใชแ้ค่ 
มูลค่าสุทธิของทรัพยส์มบติัในการจดัแบ่งแบบไม่เท่ากนัน้ี 
ดงันั้นไม่แน่เสมอไปวา่บุคคลนั้นสามารถรักษาทรัพยสิ์นนั้นได ้
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ตัวอย่ำงที ่1 
 
 
 
 

 
ตัวอย่ำงที ่2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวอย่ำง 
 

 
 

 

 

 

 

ในกรณีท่ีภรรยามีความประสงคท่ี์จะท าการจดัแบบไม่เท่ากนัในมูลค่าของทรัพยส์มบติั
ท่ีตนมีก่อนสมรสกบัสามีใหเ้ท่ากนั 
ภรรยาจะตอ้งหกัหน้ีทั้งหมดท่ีตนมีมาก่อนการสมรส 
หากหน้ีสินเหล่านั้นมีมูลค่ามากกวา่มูลค่าของทรัพยส์มบติั 
ดงันั้นจึงไม่มีการแบ่งมูลค่าของทรัพยสิ์นแบบไม่เท่ากนัน้ี 
 
ไมย ์และ อาลี ไดส้มรสกนั ไมยไ์ดซ้ี้อบา้นก่อนท่ีพวกเขาจะท าการสมรสกนั 
เม่ือพวกเขาสมรสกนัแลว้ บา้นมีมูลค่า 1 000 000 ไมยมี์เงินกูเ้พื่อการศึกษา เป็นจ านวน 
400 000 และเงินกูเ้พื่ออยูอ่าศยั เป็นจ านวน 400 000 ไมยมี์หน้ีทั้งส้ิน 800 000 
ซ่ึงเธอจะตอ้งน ามาหกัออกเพื่อใชใ้นการค านวณหาจ านวนท่ีเธอจะใชใ้นการจดัแบ่งแบ
บไม่เท่ากนัน้ี วธีิค  านวณ 1 000 000 – 800 000 = 200 000 
ไมยส์ามารถใชก้ารจดัแบ่งท่ีไม่เท่ากนัน้ี เป็นจ านวน 200  000 
ซ่ึงถือเป็นมูลค่าท่ีเธอน าเขา้มาในระหวา่งการสมรส 
 
เม่ือไมย ์และ อาลี สมรสกนั บา้นมีมูลค่า 1 000 000 และ ไมยมี์หน้ี เป็นจ านวน 
1 000 000 วธีิค านวณ 1 000 000 – 1 000 000 = 0 
ดงันั้นไมยจึ์งไม่สามารถน ามูลค่าทรัพยสิ์นน้ีมาใชใ้นการแบ่งท่ีไม่เท่ากนัน้ี 
 

ในกรณีท่ีคู่สมรสคนใดคนหน่ึงไดรั้บมรดก 
หรือของขวญัท่ีไดโ้ดยเสน่หาในระหวา่งการสมรส 
บุคคลนั้นสามารถท่ีใชก้ารจดัแบ่งแบบไม่เท่ากนัน้ีในมูลค่าของทรัพยสิ์นเหล่านั้นได ้
ดงันั้นหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัมรดกหรือของขวญัจะตอ้งน ามาหกัจากมูลค่าทรัพยส์มบติัเ
หล่านั้น 

 

ในระหวา่งช่วงเวลาท่ีไมย ์และ อาลีสมรสนั้น ไมยไ์ดรั้บบา้นตากอากาศเป็นมรดก 
บา้นตากอากาศหลงัน้ีมีมูลค่า 1 000 000 ไมยมี์เงินกูเ้พื่อการศึกษาเป็นจ านวน 400 000 
และเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับา้นเป็นจ านวน 400 000 
แต่เธอไม่มีหน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบับา้นตากอากาศหลงัน้ึ 
ไมยส์ามารถใชก้ารแบ่งท่ีไม่เท่ากนัน้ีกบัมูลค่าของบา้นตากอากาศเป็นจ านวน 
1 000 000 
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มูลค่ำทีเ่พิม่ขึน้ 

 

 

 

 
 

 

 

 

ตัวอย่ำง 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
คุณต้องเรียกร้องใ
ห้มกีำรแบ่งทีไ่ม่เท่
ำกนั 
 
 

 
 
เมือ่กำรแบ่งแบบไ
ม่เท่ำกนันีท้ ำให้เกิ
ดควำมไม่เป็นธรร

มูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีจะตอ้งน ามาแบ่งแบบไมเ่ท่ากนัน้ี สามารถเพิ่มมูลค่าไดเ้น่ืองจาก 
ความผนัผวนของตลาด 
ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นส่วนท่ีจะตอ้งน ามาแบ่งแบบไม่เท่ากนัน้ีมีราคาเพิ่มข้ึน 
มูลค่าท่ีเพิ่มมาน้ีถือเป็นส่วนท่ีตอ้งน ามาแบ่งแบบไม่เท่ากนั 
(มูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนมาในส่วนของทรัพยสิ์นท่ีตอ้งแบ่งแบบไม่เท่ากนัน้ี 
สามารถน ามาแบ่งแบบไม่เท่ากนัได ้) 
 

เม่ือตอนท่ีไมย ์และ อาลีสมรสกนันั้น บา้นของไมยมี์ราคา 1 000 000 ไมยมี์หน้ีทั้งส้ิน 
800 000 มูลค่าท่ีไมยส์ามารถน ามาแบ่งแบบไม่เท่ากนัน้ี คือ 200 000 จ านวน 200 000 
ก็เท่ากบั 20% ของมูลค่าบา้น หลายปีต่อมาไมย ์และ อาลีไดแ้ยกทางกนั 
เม่ือพวกเขาจะท าการแบ่งทรัพยสิ์น (อ่านขอ้ 1.3 ช่วงเวลาใดท่ีตอ้งท าการจดัแบ่ง) 
บา้นของไมยมี์ราคา 2 000 000 ดงันั้นไมยส์ามารถจดัการแบ่งแบบไม่เท่ากนัน้ีได ้20% 
ของ 2 000 000 ซ่ึงเป็นจ านวน 400 000 
 
มูลค่าเพิ่มจะตอ้งถูกแบ่งในอตัราส่วนเดียวกนักบัการจดัแบ่งท่ีไม่เท่ากนั (ในกรณีน้ี 
20/80 กล่าวคือไมยส์ามารถจดัแบ่งแบบไม่เท่ากนั 20% ของมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึน) 
 

ในกรณีท่ีบา้นของไมยมี์มูลค่าลดลง 
เราจะใชมู้ลค่าของบา้นเม่ือคู่สมรสจะท าการแบ่งแบบไม่เท่ากนัน้ี 

 

ถา้คู่สมรสคนใดคนหน่ืงตอ้งการจดัแบ่งมูลค่าของทรัพยส์มบติัแบบไม่เท่ากนัน้ี 
บุคคลคนนั้นจะตอ้งแจง้ใหท้ราบ 
และจะตอ้งมีหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นวา่มูลค่าเหล่านั้นมาจากมรดก หรือ 
ของขวญัท่ีไดโ้ดยเสน่หา หรือ ไดม้าก่อนสมรส 
ขอ้มูลเหล่าน้ีอาจรวมถึงขอ้มูลท่ีคุณใหก้บัเจา้หนา้ท่ีภาษี (เอกสารท่ีค านวณภาษี) 
มูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งท่ีจะแบ่งแบบไม่เท่ากนัน้ี 
ตอ้งไม่น ามาใชจ้นหมด ซ่ึงจะท าใหย้ากล าบากในการท่ีจะน ามาแสดงเป็นหลกัฐาน 
กฎหมายไดก้ าหนดขอ้ก าหนดท่ีเขม้งวดเพื่อใหมี้การแสดงหลกัฐาน 
 

ในบางคร้ังคู่สมรสคนใดคนหน่ึงมีทรัพยส์มบติัท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสามารถน ามาจดัแบ่งแบบ
ไม่เท่ากนัน้ีได ้ซ่ึงท าใหอี้กฝ่ายหน่ึงไดมี้ส่วนท่ีเหลืออยูน่อ้ยมาก 
ซ่ึงเป็นการสร้างความไม่เป็นธรรม 
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ม มีกฎหมายอยูห่น่ึงขอ้ท่ีไดก้ล่าววา่คู่สมรสฝ่ายนั้นไม่สามารถท าการแบ่งแบบไม่เท่ากนั
น้ีได ้ในกรณีท่ีการแบ่งน้ีท าใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมข้ึน 
ทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาในแต่ละกรณีไป 
 

 มูลค่ำทรัพย์สินอืน่ ๆ ทีคู่่สมรสไม่ต้องแบ่ง 

 
ส่ิงของส่วนบุคคล 
 

 

 

 

ส่ิงของของบุตร 

ส่ิงของส่วนบุคคลไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งแบ่ง ตวัอยา่งของส่ิงของส่วนบุคคล อาทิ เส้ือผา้ 
เคร่ืองประดบั และ รูปถ่ายของครอบครัว จากครอบครัวของท่าน 
ในกรณีท่ีก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเกิดข้ึน 
อาจจะเป็นไปไดว้า่คุณจ าเป็นตอ้งแบ่งในส่วนน้ี อาทิ ส่ิงของท่ีมีมูลค่าสูงมาก 
 

ส่ิงของของบุตรจะไม่มีการแบ่ง 
ในกรณีท่ีเด็กจะอยูท่ี่บา้นของผูป้กครองคนใดคนหน่ึงอยา่งถาวร 
ผูป้กครองคนนั้นสามารถเรียกร้องใหเ้ป็นผูเ้ก็บรักษาของของบุตรได ้
 

 สินส่วนตวั 

 

สินส่วนตัว = 
ทรัพย์สิน และ 
เงินทีจ่ะไม่มีกำรแบ่ง 
 

ต้องท ำสัญญำ 
 

 

 

 

 

 

“ektepakt”  
(สัญญำระหว่ำงคู่สม
รสเกีย่วกบักำรจัดแบ่

สินส่วนตวั หมายถึง มูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีเป็นของคู่สมรสคนใดคนหน่ึง ทรัพยสิ์น 
และ เงินทองซ่ึงเป็นสินส่วนตวัจะไม่จดัแบ่งเม่ือมีการหยา่ 
 

คู่สมรสตอ้งท าสัญญาวา่ทั้งสองฝ่ายมีความประสงคท่ี์จะจดทะเบียนเป็น “สินส่วนตวั”  
คู่สมรสอาจท าสัญญาอยา่งสมบูรณ์หรือเพียงบางส่วนของทรัพยสิ์นเป็นสินส่วนตวัได ้

เพียงบางส่วนของทรัพยสิ์นส่วนตวั หมายความวา่ ทรัพยสิ์นบางอยา่งเป็นสินส่วนตวั 
และบางอยา่งเป็นสินสมรส ทรัพยสิ์นท่ีเป็นสินส่วนตวัจะไม่มีการแบ่ง 
แต่ส่วนท่ีเหลือจะถูกแบ่ง ในกรณีท่ีคู่สมรสท าสัญญาอยา่งสมบูรณ์วา่เป็นสินส่วนตวั 
จะไม่มีการแบ่งใดๆทั้งส้ิน 

 

ท่ีกล่าวขา้งตน้น้ีจะตอ้งมีการท าสัญญาใน “ektepakt” สัญญาน้ีจดัเป็นสัญญาท่ีพิเศษ 
ตรงท่ีสัญญาน้ีจะตอ้งเป็นการเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ มีพยาน 2 คน 
อยูใ่นขณะท่ีคู่สมรสลงลายมือช่ือ ในกรณีท่ีคู่สมรสจดัท าสัญญาน้ี 
คู่สมรสจะตอ้งดูวา่เขียนอะไรลงในสัญญาเพื่อจะไดรู้้วา่ทรัพยสิ์นใดจะตอ้งถูกจดัแบ่ง 
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งทรัพย์สมบัติ) 
 

มรดก หรือ 
ของขวัญทีไ่ด้โดยเส
น่หำถือเป็นสินส่วนตั
ว 

 

คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดรั้บของขวญั หรือ มรดก 
ซ่ึงบุคคลอ่ืนไดต้ดัสินใจยกใหเ้ป็นสินส่วนตวัของคู่สมรสคนนั้น 

 

 เงนิอุปกำระคู่สมรส 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่สมรสสำมำรถท ำ
สัญญำ 
 

 

 

ในบางคร้ังคู่สมรสฝ่ายหน่ึงสามารถเเรียกร้องเงินอุปการะจากอีกฝ่ายหน่ึง 
การเรียกร้องน้ี เรียกวา่ เงินอุปการะคู่สมรส 
ในกรณีท่ีคู่สมรสคนใดคนหน่ึงตอ้งอยูบ่า้นเพื่อเล้ียงดูบุตร และ ไม่ไดท้  างาน และ 
ไมมี่เงินรายไดเ้ป็นของตน อาจจะเป็นไปไดว้า่เธอสามารถรับเงินอุปการะน้ี 

 

โดยปกติแลว้เราสามารถรับเงินอุปการะน้ีเป็นระยะเวลาสูงสุด 3 ปี ในบางกรณี 
ระยะเวลาอาจจะนานกวา่น้ีได ้
 

คู่สมรสสามารถท าสัญญาเองวา่อีกฝ่ายหน่ึงจะไดรั้บเงินอุปการะน้ี  
ในกรณีท่ีไม่สามารถตกลงกนัได ้ก็อาจจะตอ้งใชศ้าล หรือ NAV เป็นผูต้ดัสิน 

 

มนัไม่เป็นเร่ืองง่ายท่ีคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะไดรั้บเงินอุปการะน้ี 

 1.7 กำรแบ่ง “ทรัพย์สิน”  

 

ใครจะได้ส่ิงของช้ิ
นไหน 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำง 

ก่อนหนา้น้ีเราไดพ้ดูถึงการแบ่งทรัพยสิ์น “มูลค่า” ในท่ีน้ีเราจะพดูถึงการแบ่ง 
“ทรัพยสิ์น” เราจะพดูถึงวา่ใครจะไดอ้ะไร 
ส่ิงท่ีส าคญัคือเราจะตอ้งแยกระหวา่งกฎของการแบ่งทางดา้นมูลค่า 
และกฎของการแบ่งในตวัทรัพยสิ์น ถึงแมว้า่ภรรยาไดรั้บทรัพยสิ์น 
นัน่ไม่ไดห้มายความวา่ภรรยาไดรั้บส่ิงท่ีมีมูลค่ามากกวา่สามี 
สามีจะไดรั้บจ านวนเงินซ่ึงกฎของการแบ่งทางดา้นมูลค่าไดก้ าหนดวา่เขาจะไดเ้ท่าไร 
 

ลาร์ส และ คารีจะหยา่กนั พวกเขามีบา้นหน่ึงหลงั และ รถยนตห์น่ืงคนั 
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ซ่ึงจะตอ้งจดัการแบ่ง (ซ่ึงถือเป็นสินสมรส) บา้นมีราคา 1 500 000 และ รถยนตมี์ราคา 
500 000 ลาร์ส และ คารีไดต้ดัสินใจวา่ คารีจะไดรั้บบา้น และ ลาร์ส จะไดร้ถยนต ์
คารีจะตอ้งจ่ายเงินใหล้าร์ส เป็นจ านวน 500 000 
เพื่อวา่ทั้งคู่จะไดรั้บส่วนแบ่งเท่าเทียมกนั ดงันั้น คารี และ ลาร์ส จะไดรั้บเงิน 
1 000 000 เท่ากนั 

 

คู่สมรสสามารถตกลงกนัวา่ใครจะไดท้รัพยสิ์นอะไร แต่อาจจะไม่ง่ายนกั 
เพราะเกิดการทะเลาะกนัข้ึน ในกรณีท่ีคู่สมรสไม่สามารถตกลงกนั 
คู่สมรสจะตอ้งปฎิบติัตามกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมาย 
 

 ใครเป็นเจ้ำของอะไรบ้ำง 

 
 การท่ีเราจะทราบวา่ใครจะไดท้รัพยสิ์นใดนั้น 

เราก็จะตอ้งทราบวา่ใครเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นใด 
ในบางคร้ังอาจจะไม่เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะทราบวา่ใครเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นใดเม่ือเวลาท่ีคู่ส
มรส สมรสกนั 

 

การสมรสกนันั้นไม่ไดบ้่งบอกวา่ใครเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นใด 
เม่ือเราซ้ือของมาดว้ยเงินของตนเอง เราก็เป็นเจา้ของส่ิงนั้น เม่ือเราซ้ือของมาร่วมกนั 
เราก็เป็นเจา้ของร่วมกนั 
เราสามารถท าสัญญากนัวา่เราเป็นเจา้ของร่วมกนัในกรณีท่ีคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นผู ้
ซ้ือ 
 

 กำรเป็นเจ้ำของแต่เพยีงผู้เดยีว และ เป็นเจ้ำของร่วมกนั 

 

คุณเกบ็รักษำของข
องคุณ 

 

 

 

ส่ิงของทีคู่่สมรสเป็

กฎหลกัคือ ภรรยา และ สามีสามารถเก็บรักษาทรัพยสิ์นของตน ตวัอยา่งเช่น ภรรยา 
เป็นเจา้ของทรัพยสิ์นหน่ึง 100% ทรัพยสิ์นนั้นถือวา่ภรรยา “เป็นเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียว” 
และเธอสามารถเก็บรักษาทรัพยสิ์นนั้นได ้
 

 

ในกรณีท่ีเป็นเจา้ของร่วมกนัในทรัพยสิ์น ก็หมายความวา่ 
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นเจ้ำของร่วมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

สามีและภรรยาเป็นเจา้ของร่วมกนัในทรัพยสิ์นนั้น 
เราก็จะตอ้งดูวา่สัดส่วนของการเป็นเจา้ของในส่ิงนั้นมากแค่ไหน 
สามีหรือภรรยาสามารถเป็นเจา้ของในทรัพยสิ์นนั้น ถา้หากวา่ 
คนใดคนหน่ึงเป็นเจา้ของมากกวา่ 75% ของทรัพยสิ์นนั้น 
ถา้คู่สมรสเป็นเจา้ของในทรัพยสิ์นนั้น 50/50 
คู่สมรสไม่สามารถเรียกร้องการเป็นเจา้ของในทรัพยสิ์นนั้นได ้
หากคู่สมรสตกลงกนัไม่ไดว้า่ใครจะไดท้รัพยสิ์นใด 
ทรัพยสิ์นช้ินนั้นจะตอ้งถูกน าไปขาย และ เงินท่ีไดจ้ากการขายนั้นจะตอ้งน ามาแบ่งกนั 
 

มีกฎหมายอยูห่น่ึงขอ้ท่ีกล่าววา่ถา้ผลของการจดัแบ่งน้ีไม่เป็นธรรม 
ศาลสามารถตดัสินใหเ้ป็นอยา่งอ่ืนได ้

 

 กฎหมำยพเิศษส ำหรับที่อยู่อำศัยร่วมกนัและเฟอร์นิเจอร์ 

 
สิทธิในกำรโอนกร
รมสิทธ์ิส ำหรับทีอ่
ยู่อำศัยร่วมกนั 

กฎหมายพิเศษส าหรับท่ีอยูอ่าศยั (บา้น)ซ่ึงคู่สมรสพกัอาศยัอยูร่่วมกนั 
ถึงแมว้า่สามีเป็นเจา้ของท่ีอยูอ่าศยันั้นก็ตาม 
ภรรยาสามารถเรียกร้องใหมี้การโอนกรรมสิทธิเป็นของตนไดใ้นกรณีท่ีเธอมีเหตุผลพิเ
ศษท่ีเพียงพอ ในกรณีน้ีภรรยาจะตอ้งช าระค่าท่ีอยูอ่าศยัน้ีใหส้ามี 
 

โดยปกติศาลจะพิจารณาวา่คู่สมรสฝ่ายหน่ึงมีเหตุผลพิเศษ 
ถา้ภรรยาสามารถพิสูจน์ไดว้า่เธอมีความตอ้งการมากส าหรับท่ีอยูอ่าศยัน้ีมากกวา่ 
(จ าเป็นตอ้งใชท่ี้อยูอ่าศยัน้ีมากกวา่( อีกฝ่ายหน่ึง 
ในกรณีท่ีคู่สมรสมีเด็กท่ีจะตอ้งพกัอาศยัอยูก่บัเธออยา่งถาวรก็หมายถึงวา่เธอมีความจ าเ
ป็นมากกวา่อีกฝ่ายหน่ึง 
 

ภรรยาไม่มีสิทธิในการเรียกร้องการโอนกรรมสิทธิท่ีอยูอ่าศยัในกรณีท่ีสามีไดรั้บท่ีพกัอ
าศยัท่ีเป็นทรัพยม์รดก หรือ ไดรั้บเป็นของขวญัจากครอบครัวของตน  
ขอ้น้ีเป็นขอ้ส าคญัท่ีควรจะทราบ 

  

สิทธิในกำรใช้ที่อยู่
อำศัยร่วมกนั 

ถึงแมว้า่คู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงไม่สามารถเรียกร้องในการโอนกรรมสิทธิท่ีพกัอาศยัน้ีก็ตา
ม เธอสามารถเรียกร้องการใชท่ี้อยูอ่าศยัน้ีได ้ถึงแมว้า่ท่ีอยูอ่าศยัน้ีจะมาจากทรัพยม์รดก 
หรือ อีกฝ่ายหน่ึงไดเ้ป็นของขวญั 
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ค่ำเช่ำส ำหรับกำรใ
ช้ทีอ่ยู่อำศัย 

เม่ือมีการพิจารณาแลว้วา่คู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงจะไดรั้บสิทธิในการใชท่ี้พกัอาศยัน้ีหรือไม่ 
เราจะพิจารณาจากความตอ้งการของเด็ก และ คู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึง 
 

สิทธิน้ีไม่ใช่สิทธิท่ีจะใชท่ี้อยูอ่าศยัตลอดไป 
โดยปกติแลว้คู่สมรสบุคคลนั้นสามารถใชท่ี้พกัอาศยัน้ีไดจ้นกระทัง่บุตรยา้ยออกจากท่ี
พกัอาศยันั้น 

 

สามี/ภรรยาท่ีเป็นเจา้ของท่ีพกัอาศยันั้นสามารถเรียกร้องค่าเช่าจากอีกฝ่ายหน่ีงท่ีใชท่ี้พกั
อาศยัของตน ถา้คู่สมรสทั้งสองคนเป็นเจา้ของท่ีพกัอาศยันั้นร่วมกนั 
สามี/ภรรยาท่ียา้ยออกจากท่ีพกัอาศยันั้นสามารถเรียกร้องค่าเช่าจากสามี/ 
ภรรยาท่ีอาศยัอยูไ่ด ้แต่คู่สมรสตอ้งแบ่งค่าใชจ่้ายประจ า อาทิ 
ค่าใชจ่้ายท่ีทางเทศบาลจดัเก็บ และ ภาษีท่ีดิน 
สามี/ภรรยาท่ีใชท่ี้พกัอาศยัน้ีจะตอ้งช าระค่าไฟฟ้า อินเตอร์เนท โทรทศัน์ 
 

 1.8 กำรจดัแบ่งโดยตกลงกนัเอง หรือ โดยกำรใช้ศำล 

 

กำรตกลงกนัเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยส่วนใหญ่แลว้เม่ือคู่สมรสแยกทางกนัมกัจะเลือกการท าสัญญาโดยการตกลงกนัเอง 
การตกลงกนัเองนั้นหมายถึงการท่ีคู่สมรสจดัการแบ่งดว้ยตนเอง 
คู่สมรสสามารถเลือกวา่พวกเขาจะท าตามกฎหมายในเร่ืองการแบ่งหรือไม่ หรือ 
คู่สมรสเลือกท่ีจะท าสัญญาวา่ ทรัพยสิ์น และ 
เงินทองเหล่านั้นจะตอ้งจดัแบ่งในรูปแบบอ่ืน 

 

อยา่งท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ในขอ้1.1 
คู่สมรสสามารถท าขอ้ตกลงอ่ืนนอกเหนือจากขอ้ตกลงท่ีเขียนในกฎหมาย 
เราจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบวา่ขอ้ตกลงดงักล่าวมีผลผกูมดัแมว้า่สัญญาท่ีไดต้กลงกนัเองนั้น
จะ แยย่ิง่กวา่ขอ้ก าหนดท่ีเขียนในกฎหมาย JURK ไดก้ล่าวไวเ้สมอวา่ 
คุณไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งลงลายมือช่ือในสัญญาท่ีคุณไม่เห็นดว้ย หรือ ไม่เขา้ใจ 
 

คู่สมรสไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใชท้นายความเพื่อด าเนินการแบ่งส่วนบุคคล 
แต่โดยส่วนใหญ่แลว้เรามกัใชท้นายความในการด าเนินเร่ืองน้ี คุณสามารถติดต่อ JURK 
ได ้ในกรณีท่ีคุณจะหยา่ และตอ้งการความช่วยเหลือในเร่ืองการแบ่งทรัพยสิ์น และ 
เงินทอง 
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กำรจัดแบ่งโดยกำร
ใช้ศำล 
 

 

การใชศ้าลเขา้มาช่วยในเร่ืองการจดัแบ่งทรัพยสิ์น และ เงินทอง 
ในกรณีท่ีคู่สมรสไม่สามารถตกลงกนัเองไดว้า่จะจดัแบ่งเงิน และทรัพยสิ์นอยา่งไร 
การใชศ้าลในการจดัแบ่งนั้นหมายความวา่ 
ผูพ้ิพากษาเป็นผูต้ดัสินในการจดัแบ่งเงินทอง และทรัพยสิ์นของคู่สมรส 
ตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย 
หากท่านตอ้งการใชศ้าลในการจดัแบ่งนั้นท่านจะตอ้งยืน่เร่ืองต่อศาลทอ้งถ่ิน 

 

ขอ้แตกต่างท่ีส าคญัระหวา่งการใชก้ารจดัแบ่งโดยการใชศ้าล และการตกลงกนัเอง 
คือคู่สมรสไม่สามารถเจรจาต่อรองขอ้ตกลงในเร่ืองการจดัแบ่งได ้
เม่ือใหศ้าลเขา้มาเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากผูพ้ิพากษาเป็นผูต้ดัสิน คู่สมรสตอ้งช าระค่าใชจ่้ายน้ี 
ซ่ึงค่าใชจ่้ายน้ีจะมีราคาค่อนขา้งสูง 
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กำรแบ่งทรัพย์สิน และ เงนิทีไ่ด้รับจำกกำรรับมรดก 

 
 2.0 เมื่อคู่สมรสคนใดคนหน่ึงเสียชีวติ 

 

“sammensatt 
skifte”  
(กำรจัดแบ่งเป็นสอง
ขั้นตอน) 
 

สองขั้นตอน 

 

 

 

 
 

 

“กองมรดก” 
 
 

“การแบ่งมรดก” 

ต่อไปน้ีจะเป็นการอธิบายถึงการจดัแบ่งเงิน และทรัพยสิ์น 
ระหวา่งคู่สมรสท่ียงัมีชีวติอยู ่และทายาทผูรั้บมรดกของคู่สมรสท่ีเสียชีวติ 
การจดัแบ่งน้ีเรียกวา่ “การจดัแบ่งเป็นสองขั้นตอน” และ 
การจดัแบ่งน้ีเป็นการจดัแบ่งท่ีซบัซอ้น 
 

การจดัแบ่งทรัพยสิ์น และ เงิน ท าไดส้องขั้นตอน ขั้นตอนแรก เป็นการแบ่งทรัพยสิ์น 
และ เงินระหวา่งคู่สมรส ขั้นตอนน้ีจะท าตามกฎท่ีเราไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ตามขอ้ 1.0 
ถึง 1.8 กล่าวคือ การจดัแบ่งน้ีเป็นการแบ่งทั้งทรัพยสิ์น และ 
เงินตามขั้นตอนของการแยกทางกนั หรือ การหยา่ ทั้งน้ีก็ยงัมีกฎขอ้ก าหนดพิเศษ 
ในเร่ืองของการจดัแบ่ง แต่เราจะไม่กล่าว ณ.ท่ีน้ี 

 

หลงัจากท่ีคู่สมรสฝ่ายหน่ึงเสียชีวติ ก็จะมีการจดัแบ่งระหวา่งคู่สมรสท่ียงัมีชีวติอยู ่และ 
ส่ิงท่ีเรียกวา่ “กองมรดก” กองมรดก คือ ทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่สมรสท่ีเสียชีวติ 

 

ขั้นตอนท่ีสองน้ี 
เป็นขั้นตอนในการแบ่งทรัพยสิ์นต่างๆท่ีอยูใ่นกองมรดกระหวา่งทายาทผูรั้บมรดก 
ซ่ึงเรียกวา่ การแบ่งทรัพยม์รดก 
คู่สมรสท่ีมีชีวติอยูน่ั้นก็ถือวา่เป็นหน่ึงในทายาทผูรั้บมรดก 
กฎต่างๆเหล่าน้ีเราจะกล่าวในขอ้ 2.2 
 

 2.1 “Uskifte” 
(กำรไม่ท ำกำรจดัแบ่งทรัพย์มรดกระหว่ำงทำยำทตำมกฎหมำย) 

 

กำรไม่ท ำกำรจัดแ
บ่งทรัพย์มรดกคอื

คู่สมรสท่ียงัมีชีวติอยูมี่สิทธิท่ีจะ “ไม่ท าการจดัทรัพยแ์บ่งทรัพยม์รดกแก่ทายาท” 
“การท่ียงัไม่ท าการจดัแบ่งทรัพยม์รดก” หมายถึง ไม่มีการจดัแบ่งทรัพยสิ์น และ 
เงินต่างๆเม่ือคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงเสียชีวติ แต่จะท าการจดัแบ่งภายหลงั 
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อะไร 
 

 
 

 

 

 

กำรแจ้งเร่ืองไปยงั
ศำล 

อนัน้ีเป็นกฎท่ีส าคญัท่ีควรจะทราบไว ้ “การไม่ท าการจดัแบ่งทรัพยม์รดก” 
นั้นอาจจะมีผลดีต่อคู่สมรสท่ียงัมีชีวติอยู ่
เน่ืองจากเธอสามารถด าเนินชีวติอยูอ่ยา่งท่ีเคยเป็น 
เธอไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งจดัแบ่งทางดา้นการเงิน ยา้ยออก หรือ ใหท้รัพยสิ์นกบัผูใ้ด 

 

คู่สมรสท่ีมีความประสงคท่ี์จะไม่จดัแบ่งทรัพยม์รดกนั้นตอ้งแจง้เร่ืองไปยงัศาลทอ้งถ่ิน 
ภายใน 60 วนั หลงัจากท่ีคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงเสียชีวิต ถา้คุณอยูท่ี่ออสโล 
คุณจะตอ้งยืน่ค าร้องไปยงั “Oslo byfogdembete” 
คุณสามารถหาใบแจง้น้ีทางหนา้อินเทอร์เน็ตของศาล 
 
ศาลจะพิจารณาวา่คู่สมรสท่านนั้นไม่ตอ้งจดัแบ่งทรัพยม์รดกไดห้รือไม่ 
และทางศาลจะส่งใบรับรองในกรณีท่ีอนุมติั  
 

 ทรัพย์สินใดบ้ำงที่คู่สมรสยงัไม่ต้องจดัแบ่ง 

 
ทรัพย์สินทีเ่ป็นเจ้ำ
ของร่วมกนั  

โดยปกติแลว้คุณยงัไม่ตอ้งจดัการแบ่งทรัพยสิ์น และ เงินทองต่างๆท่ีเป็นเจา้ของร่วมกนั 
(อ่านหวัขอ้ 1.3) 
คู่สมรสสามารถท าสัญญาระหวา่งคู่สมรสเก่ียวกบัการจดัแบ่งทรัพยส์มบติั (หนา้ 13) 
ท่ีระบุวา่คู่สมรสท่ีมีชีวติอยูจ่ะไดรั้บอนุญาตใหไ้ม่ตอ้งแบ่งทรัพยสิ์นและเงินของคู่สมร
สท่ีเสียชีวติ รวมถึงทรัพยสิ์นและเงินท่ีเป็นสินส่วนตน 
 

 ทรัพย์สินใดบ้ำงที่คู่สมรสสำมำรถตดัสินใจได้ในกรณทีี่ยงัไม่ท ำกำรแ
บ่งทรัพย์มรดก 

 
 กฎหลกัคือคู่สมรสท่ีไม่ตอ้งจดัแบ่งมรดกนั้นสามารถท าอะไรก็ไดก้บัทรัพยสิ์น 

และเงินเหล่านั้นไดต้ามความตอ้งการ แต่เธอไม่สามารถขายท่ีดิน(ตวัอยา่งเช่น บา้น) 
หรือ ใหข้องขวญัท่ีมีราคาแพงมากแก่บุคคลอ่ืน 
การท่ีเราจะประเมินวา่ของขวญัช้ินนั้นมีราคาแพงมากหรือไม่ 
เราตอ้งดูวา่คู่สมรสมีเงินและทรัพยสิ์นทั้งหมดเท่าไร 

 บุตรที่เกดิจำกคู่สมรสที่เสียชีวติมีควำมสัมพนัธ์กบับุคคลอืน่จะต้องเห็
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นด้วยกบักำรที่คุณยงัไม่ท ำกำรจดัแบ่งมรดก 

 

สัญญำทีต้่องท ำขึน้
กบับุตรทีเ่กดิจำกคู่
สมรสทีเ่สียชีวติมี
ควำมสัมพนัธ์กบับุ
คคลอืน่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุตรร่วมกนั 

ในกรณีท่ีคู่สมรสคนท่ีเสียชีวตินั้นมีบุตรกบับุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่กบัคู่สมรสท่ีมีความประส
งคท่ี์จะยงัไม่ท าการจดัแบ่งทรัพยม์รดก 
สิทธิในการท่ียงัไม่ท าการจดัแบ่งทรัพยม์รดกนั้นค่อนขา้งจ ากดั 
บุตรท่ีคู่สมรสมีกบับุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่กบัคู่สมรส เรียกวา่ “særkullsbarn” 
(บุตรท่ีมาจากความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่กบัคู่สมรสของตน) 
คู่สมรสท่ีมีชีวติอยูน่ั้นสามารถครอบครองทรัพยม์รดกเดิมโดยท่ียงัไม่ตอ้งแบ่ง 
ถา้บุตรท่ีเกิดจากคู่สมรสท่ีเสียชีวติมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนเห็นชอบดว้ย 
นอกจากน้ีคุณสามารถท าสัญญากบับุตรของผูเ้สียชีวติก่อนท่ีคู่สมรสท่านนั้นจะเสียชีวติ
วา่คู่สมรสท่ียงัมีชีวติอยูน่ั้นไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งจดัการกบัทรัพยม์รดกในขณะท่ีตนมีชีวิต
อยู ่ถา้บุตรของคู่สมรสท่ีเสียชีวตินั้นเห็นดว้ย 
คุณควรจะใหมี้การเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถา้บุตรคนนั้นเห็นชอบดว้ย 
บุตรคนนั้นไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนค าพดูได ้
 

ถึงแมว้า่เราจะเรียก บุตรท่ีมาจากความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่กบัคู่สมรสของตน 
วา่ “บุตร” นั้นก็ตาม บุตรท่านนั้นจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 18 ปี 
ท่ีสามารถเห็นดว้ยกบัการท่ียงัไม่ตอ้งจดัแบ่งมรดก 

 

ในกรณีท่ีคู่สมรสมีบุตรร่วมกนั 
คู่สมรสท่ีมีชีวติอยูมี่ความประสงคท่ี์จะครอบครองกองมรดกเดิม 
ไม่จ  าเป็นตอ้งขออนุญาตจากบุตร คู่สมรสสามารถครอบครองกองมรดกเดิมได ้
ถึงแมว้า่บุตรจะไม่เห็นชอบก็ตาม 

 

 ส่ิงที่คุณต้องรู้เกีย่วกบักำรไม่จดัแบ่งทรัพย์มรดกเดมิ 

  
 

 

 

 

 

มนัอาจจะเป็นผลดีส าหรับคู่สมรสท่ียงัมีชีวติอยูท่ี่ไม่ตอ้งท าการแบ่งทรัพยม์รดกหลงัจา
กท่ีคู่สมรสของตนเสียชีวติ 
ส่ิงส าคญัท่ีเราควรจะทราบเก่ียวกบัขอ้จ ากดัของการท่ีคู่สมรสท่านนั้นไม่จดัการแบ่งทรั
พยม์รดก และสามารถมีผลกระทบต่อฐานะทาง เศรษฐกิจของคู่สมรสท่านนั้น 
ต่อไปน้ีจะเป็นการกล่าวถึงส่ิงท่ีเราควรจะพิจารณาก่อนท่ีเราจะเลือกการแบ่งทรัพยม์รด
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คู่สมรสอยู่ร่วมกบั
คู่รักใหม่ หรือ 
สมรสใหม่ 
 

คู่สมรสต้องกำรหำ
รำยได้ 
 

 

คู่สมรสต้องรับผดิ
ชอบหนีสิ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพย์สินมมูีลค่ำน้
อย 
 

 

 

 

 

 

ประกนัชีวติ 
 

 

 

 

 

 

 

กในลกัษณะน้ี 

 

ในกรณีคู่สมรสท่ีมีชีวติอยูมี่อายยุงันอ้ย 
ก็อาจจะเป็นไปไดท่ี้เธอมีความประสงคท่ี์จะสมรสใหม่ หรือยา้ยไปอยูก่บัคนรักใหม่ 
ส่ิงท่ีส าคญัท่ีควรจะทราบคือ ถา้เธอสมรสใหม่ หรือยา้ยไปอยูก่บัคนรักใหม่ 
มูลค่าของทรัพยสิ์น และ เงินทองต่างๆท่ีเป็นมรดกจะตอ้งมีการจดัแบ่ง 
 

ในกรณีคู่สมรสท่ีมีชีวติอยูมี่อายยุงันอ้ย เธอมีความตอ้งการท่ีจะหารายได ้
และท าใหท้รัพยม์รดกท่ียงัไม่แบ่งเหล่านั้นมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 
ในกรณีท่ีเธอไม่ท าการจดัแบ่งทรัพยม์รดกเดิม 
เธอตอ้งท าการแบ่งทรัพยม์รดกกบัทายาทของคู่สมรสเสียชีวติ 
 

ในกรณีคู่สมรสท่ีเสียชีวติมีหน้ีสิน / เงินกู ้
คู่สมรสท่ีมีชีวติอยูจ่ะตอ้งท าการช าระหน้ีสินเหล่านั้น 
ถึงแมจ้ะยงัไม่จดัแบ่งทรัพยม์รดกก็ตาม หากคู่สมรสท่ีเสียชีวติมีหน้ีสินมากกวา่เงิน 
คู่สมรสท่ีมีชีวติอยูไ่ม่ควรท่ีจะท าการจดัการมรดกแบบน้ี 
เน่ืองจากคู่สมรสท่ียงัมีชีวติอยูน่ั้นมีสิทธิท่ีจะเก็บรักษาทรัพยสิ์นร่วมกนัในส่วนท่ีเป็นข
องตน (ดูหวัขอ้ 1.3 และขอ้ 1.4) 
เธอจ าเป็นตอ้งจดัการแบ่งกองมรดกเม่ือคู่สมรสเสียชีวติ 

 

ในกรณีท่ีคู่สมรสท่ีมีชีวติอยูน่ั้นเกษียณและคู่สมรสท่ีเสียชีวติไม่ไดมี้หน้ีมาก 
การไม่จดัแบ่งทรัพยม์รดก อาจจะเป็นขอ้ดีส าหรับคู่สมรสท่านนั้น 

 

ในกรณีท่ีคู่สมรสท่ีเสียชีวติไม่มีเงินมาก และ 
ทรัพยม์รดกส่วนใหญ่จะตกเป็นของคู่สมรสท่ียงัมีชีวติอยูน่ั้น (ดูหวัขอ้ 2.2) 
อาจจะเป็นขอ้ดีส าหรับคู่สมรสท่านนั้นท่ีท าการแบ่งทรัพยม์รดกในทนัที 

 

ในกรณีท่ีคู่สมรสท่ีเสียชีวติไดท้  าประกนัชีวติไว ้
การไม่ท าการจดัแบ่งทรัพยม์รดกอาจจะส่งผลเสียต่อคู่สมรสท่านนั้นได ้
กรมธรรมป์ระกนัชีวติเป็นความมัน่คงทางการเงินส าหรับคู่สมรสของคุณท่ีมีชีวิตอยูแ่ล
ะจะไม่มีการแบ่งกบัทายาทอ่ืน ๆ 

ในกรณีท่ีคู่สมรสท่ียงัมีชีวติอยูย่งัไม่จดัการแบ่งมรดก 
กรมธรรมป์ระกนัชีวติก็จะกลายเป็นส่วนหน่ึงของทรัพยม์รดกท่ียงัไม่จดัแบ่ง 
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กำรเสียสิทธิในกำร
แบ่งทรัพย์สินแบบ
ไม่เท่ำกนั 
 

 

 

 

 

 

คู่สมรสได้รับมรด
กหรือของขวญั 
 

 

 

 

 

ทรัพย์ทุกอย่ำงจะต้
องหำรสอง 
 

 

ซ่ึงจะตอ้งแบ่งกบัทายาทของผูเ้สียชีวติ 

 

หากคุณเลือกท่ียงัไม่จดัแบ่งทรัพยม์รดกนั้น 
คุณเสียสิทธิในการแบ่งมรดกแบบไม่เท่ากนั (อ่านหนา้ 10-13) 
ส่ิงท่ีส าคญัท่ีควรจะรู้คือในกรณีท่ีคู่สมรสท่ีมีชีวติอยูมี่ทรัพยสิ์นส่วนตนท่ีมีมูลค่ามากท่ี
สามารถท าการจดัแบ่งแบบไม่เท่ากนัน้ี 
มนัก็จะเป็นการดีท่ีคู่สมรสท่านนั้นท าการแบ่งทรัพยสิ์นเหล่านั้นในทนัที 
ในกรณีท่ีคู่สมรสท่ีเสียชีวติมีทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่ามากท่ีสามารถท าการแบ่งทรัพยสิ์นแบบ
ไมเ่ท่ากนัน้ี มนัก็จะเป็นการดีท่ีคู่สมรสท่ียงัมีชีวติอยูย่งัไม่ตอ้งท าจดัการแบ่งมรดก 
 

ในกรณีท่ีคู่สมรสท่ีมีชีวติอยูเ่ลือกท่ียงัไม่จดัแบ่งทรัพยม์รดก ไดรั้บมรดกหรือของขวญั 
เธอสามารถร้องขอใหมี้การแบ่งทรัพยสิ์นและเงินในส่วนน้ี 
เธอสามารถจดัการใหมี้การแบ่งแบบไม่เท่ากนักบัทรัพยม์รดกและของขวญัเหล่านั้นขอ
งเธอ โดยท่ีเธอไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งแบ่งกบัทายาทของผูเ้สียชีวติ 
การจดัแบ่งแบบน้ีจะตอ้งท าภายใน 3 เดือนหลงัจากท่ีเธอไดรั้บของขวญัหรือมรดก 

 

เม่ือคู่สมรสท่ีครอบครองมรดกอยูไ่ดเ้สียชีวติ 
เงินและทรัพยสิ์นต่างๆจะตอ้งน ามาหารสอง ส่วนหน่ึงจะถูกแบ่งใหก้บัทายาทของสามี 
และอีกส่วนหน่ึงจะถูกแบ่งใหก้บัทายาทของภรรยา  
 

 2.2 เรำจะแบ่งทรัพย์มรดกระหว่ำงคู่สมรสและทำยำทอย่ำงไร 

 
กฎข้อก ำหนดของมูล
ค่ำทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

ทรัพย์มรดกทีไ่ม่มีห

ถา้คู่สมรสท่ีมีชีวติอยูมี่ความประสงคท่ี์จะแบ่งทรัพยม์รดก 
ทรัพยม์รดกนั้นจะตอ้งแบ่งระหวา่งคู่สมรสและทายาทตามกฎหมายคนอ่ืนๆ 
คู่สมรสจะไดรั้บส่วนแบ่งจากมรดกเท่าไรนั้นข้ึนกบัวา่ทายาทตามกฎหมายคนอ่ืนๆนั้นเ
ป็นใครบา้ง กฎท่ีใชใ้นการแบ่งทรัพยม์รดกน้ีคือกฎขอ้ก าหนดของมูลค่าทรัพยสิ์น 
เราจะเห็นไดว้า่กฎเหล่าน้ีไม่ไดก้ล่าวถึงใครจะไดรั้บทรัพยสิ์นอะไร 
เราจะแบ่งทรัพยสิ์นอยา่งไรนั้นท่านสามารถอ่านไดใ้นหวัขอ้ 2.3 
 

เราจะตอ้งท าการแบ่ง“ทรัพยม์รดกสุทธิ” กล่าวคือ 
มูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีเหลือหลงัจากท่ีเราหกัหน้ีสิน และ 



 24 

นีจ้ะต้องท ำกำรแบ่ง หกัค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บใบเสร็จเรียกเก็บเงินแลว้ 
 

 ส่วนแบ่งของคู่สมรส 

 

“minstearven” 
(มรดกขั้นต ่ำ) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

บุตร 
 

บิดำมำรดำ/ 
พีน้่องร่วมบิดำมำรด
ำเดียวกนั 
 
 
 

ปู่ ย่ำ ตำ ยำย 

กฎหมายไดก้ าหนดวา่คู่สมรสจะไดรั้บอยา่งนอ้ย 4 หรือ 6 คูณดว้ย “G= Grunnbeløpet” 
(จ านวนเงินขั้นพื้นฐาน)  จ  านวนเงินขั้นพื้นฐานน้ีจะถูกก าหนดโดยรัฐสภาในแต่ละปี 
ณ.วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2016 G = 92 576 kr. ในกรณีท่ีจะเป็น 4 หรือ 6 G 
ข้ึนอยูว่า่ใครเป็นทายาท หากทายาทไม่ไดม้าจากทายาทตามกฎหมาย 
คู่สมรสก็จะไดรั้บมรดกมากข้ึน 
 

กฎน้ีเรียกวา่ “มรดกขั้นต ่า” ถา้ผูเ้สียชีวติมีเงินและทรัพยสิ์นนอ้ย 
ก็อาจจะเป็นไปไดว้า่เงินและทรัพยสิ์นเหล่านั้นจะตกเป็นของคู่สมรส  กฎ“มรดกขั้นต ่า” 
น้ีไม่สามารถเปล่ียนในพินยักรรมได ้
 

ในกรณีท่ีผูเ้สียชีวติมีบุตร คู่สมรสจะได ้¼ ของทรัพยม์รดก 
ในกรณีท่ี ¼ นั้นนอ้ยกวา่ 4 G คู่สมรสจะไดท้รัพยม์รดกเป็น 4 G 
 
ในกรณีท่ีผูเ้สียชีวติไม่มีบุตร และมีบิดามารดา หรือ พี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั 
เป็นทายาทท่ีใกลชิ้ดท่ีสุด คู่สมรสจะได ้1/2 ของทรัพยม์รดก ในกรณีท่ี 1/2 นั้นนอ้ยกวา่ 
6 G คู่สมรสจะไดท้รัพยม์รดกเป็น 6 G 
 
ในกรณีท่ีผูเ้สียชีวติมีแค่ ปู่  ยา่ ตา ยาย หรือ ญาติท่ีเป็นล าดบัท่ีไกลออกไป 
คู่สมรสจะไดรั้บมรดกทั้งหมด 
 

 ส่วนแบ่งของบุตร 

 

“pliktdelsarv” 
(มรดกทีไ่ม่สำมำรถเ
ปลีย่นแปลงในพนัิยก
รรม) 
 

ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวติมีบุตร บุตรจะไดรั้บส่วนแบ่ง 2/3 ของมูลค่าทรัพยม์รดก 
การแบ่งแบบน้ีเรียกวา่ pliktdelsarv 
บุคคลท่ีมีเงินเป็นจ านวนมากสามารถเขียนพินยักรรมท่ีจ ากดัการรับมรดกของบุตรได ้
โดยระบุใหบุ้ตรไดรั้บทรัพยม์รดกสูงสุด คนละ 1 000 000 kr. 
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มรดกขั้นต ่ำจะต้อง
มำก่อน 
 

 

เราไม่สามารถเพิกถอนสิทธิของบุตรจาก pliktdelsarvในพินยักรรม 
แต่มนัก็ยงัสามารถเกิดข้ึนไดท่ี้วา่บุตรไม่ไดรั้บทรัพยม์รดก 
หากคู่สมรสอีกฝ่ายยงัมีชีวติอยู ่เน่ืองจากคู่สมรสท่ียงัมีชีวิตอยู ่
มีสิทธิท่ีจะไดรั้บมรดกขั้นต ่า 
ซ่ึงการไดรั้บมรดกขั้นต ่าน้ีจะตอ้งมาก่อนการรับมรดกท่ีเรียกวา่ pliktdelsarv ของบุตร 
 

 กำรแบ่งมรดกตำมพนัิยกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎข้อบังคบัในกำร
เขยีนพนัิยกรรม 

 

เราสามารถกล่าวไดว้า่มรดกขั้นต ่าของคู่สมรส และ การแบ่งมรดกแบบ pliktdelsarv 
ของบุตรนั้นไดจ้  ากดัความเป็นไปไดใ้นการแบ่งทรัพยม์รดกตามพินยักรรม 
หลงัจากท่ีคู่สมรสไดรั้บมรดกขั้นต ่า (ซ่ึงคือ 4 หรือ 6 G) และบุตรไดรั้บมรดกตาม 
pliktdelsarv คู่สมรสสามารถตดัสินใจไดว้า่ใครจะไดรั้บมรดกในส่วนท่ีเหลือ 
ซ่ึงในส่วนน้ีจะตอ้งท าในพินยักรรม 

 

ค าถาม 

คารีมีเงิน 1 000 000 เธอมีบุตรท่ีมีอาย ุ45 ปีหน่ึงคน ซ่ึงเธอไม่เคยมีการติดต่อเลย 
คารีมีความตอ้งการท่ีจะเขียนในพินยักรรมยกเงินเหล่านั้นใหก้บัสภากาชาด 
คารีสามารถท าแบบน้ีไดห้รือไม่ 
 

ค าตอบ 

ไม่ได ้เน่ืองจากบุตรของเธอมีสิทธิท่ีจะไดรั้บทรัพยม์รดก 2/3 ของ จ านวนเงิน 
1 000 000 คารีจึงสามารถเขียนในพินยักรรมเพื่อยกเงินใหก้บัสภากาชาด ไดเ้พียง 1/3 
ของจ านวนเงิน 1 000 000 เท่านั้น 

 

ในกรณีท่ีเขียนพินยักรรมโดยไม่ยกทรัพยม์รดกขั้นต ่าให้กบัคู่สมรส หรือ 
บุตรจะไม่ไดรั้บ 2/3 ของทรัพยม์รดก จะถือวา่พินยักรรมนั้นเป็นโมฆะ 
 

กฎขอ้บงัคบัท่ีเราจะตอ้งปฎิบติัตามเม่ือเราจะเขียนพินยักรรม อาทิ 
พินยักรรมนั้นจะตอ้งเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และบุคคลท่ีเขียนยกทรัพยสิ์น และ 
เงินทองในพินยักรรมนั้นจะตอ้งลงลายมือช่ือของตน 
นอกจากน้ีจะตอ้งมีพยานสองคนซ่ึงทราบวา่อนัน้ีคือพินยักรรมลงลายมือช่ือ 
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และจะตอ้งเห็นเป็นพยานวา่บุคคลท่ีเขียนพินยักรรมยกทรัพยสิ์น และ 
เงินทองนั้นลงลายมือช่ือ บุคคลท่ีเป็นพยานนั้นจะตอ้งไม่ไดรั้บผลประโยชน์ในท่ีน้ี 

 

ส่ิงท่ีส าคญัคือ คุณตอ้งท าความเขา้ใจกบักฎขอ้บงัคบัต่างๆเหล่าน้ี 
ถา้คุณไม่ท าตามกฎขอ้บงัคบัเหล่าน้ี ถือวา่พินยักรรมเป็นโมฆะ คุณสามารถติตต่อ 
JURK หากคุณมีขอ้สงสัยวา่พินยักรรมจะตอ้งท าอยา่งไร  
 

 2.3 กำรแบ่ง “ทรัพย์สิน” 

 
 

 

 

 

 

 
 

ทำยำทสำมำรถเรีย
กร้องให้มีกำรขำย
ทรัพย์สิน 

 

 

คู่สมรสมสิีทธิเป็นเ
จ้ำของบ้ำนทีเ่คยอ
ยู่ร่วมกนัมำก่อน 

 

เป็นเร่ืองปกติท่ีมรดกเป็นทั้งเงินและทรัพยสิ์น 
กฎขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไวว้า่เราตอ้งแบ่งเงินอยา่งไรนั้น เราไดน้ ามากล่าวถึงในขอ้ 2.2 
หากมีการน าทรัพยสิ์นทุกอยา่งมาขาย 
เราก็จะตอ้งปฎิบติัตามกฎขอ้บงัคบัต่างๆท่ีไดน้ ามากล่าวแลว้ขา้งตน้ 

 

ในกรณีท่ีไม่ไดข้ายทรัพยสิ์นทุกอยา่ง 
ทายาทตามกฎหมายทุกคนจะตอ้งท าการตดัสินใจร่วมกนัวา่ใครจะไดอ้ะไร 
หากตกลงกนัไม่ได ้
ทายาทตามกฎหมายคนใดคนหน่ึงสามารถเรียกร้องใหท้รัพยสิ์นนั้นขายออก 
ถึงแมว้า่ทายาทตามกฎหมายคนอ่ืนไม่เห็นดว้ยก็ตาม 

 

คู่สมรสท่ีมีชีวติอยูมี่สิทธิท่ีจะเป็นเจา้ของท่ีอยูอ่าศยัท่ีเคยอยูร่่วมกนัมาก่อน 
รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ในกรณีท่ี ท่ีอยูอ่าศยั และ 
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนั้นมีมูลค่ามากกวา่มูลค่าท่ีเธอจะไดรั้บมรดกหลงัจากท่ีสามีเสียชีวติไ
ปแลว้ เธอจะตอ้งช าระเงินให้กบัทายาทตามกฎหมายเหล่านั้น ส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี 
มีผลบงัคบัใชห้ากไม่เกิดความไม่ยติุธรรมมากกบับรรดาทายาทตามกฎหมาย 
 

ทายาทตามกฎหมายคนหน่ึงสามารถเรียกร้องสิทธิในทรัพยสิ์นส่ิงนั้นได ้
หากมีเหตุผลท่ีดีพอ และทายาทตามกฎหมายคนอ่ืนไม่มีเหตุผลท่ีดีพอท่ีจะปฎิเสธได ้
 

 

 

กำรจัดกำรแบ่งมร

2.4 จดักำรแบ่งกนัเอง หรือใช้ศำล 

คนส่วนใหญ่แลว้เลือกท่ีจะท าการแบ่งมรดกกนัเอง การแบ่งมรดกเอง 
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ดกกนัเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“preklusivt 
proklama”  
(การประกาศไปยงับุคค
ลท่ีมีสิทธิในเงินของผูเ้สี
ยชีวติ) 
 

กำรจัดแบ่งโดยใช้ศ
ำล 

ก็หมายถึงทายาทตามกฎหมายทุกคนแบ่งทรัพยสิ์น และ เงินของผูเ้สียชีวิตเอง 
เราไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใชท้นายเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
แต่โดยส่วนใหญ่แลว้ทายาทตามกฎหมายจะใชท้นายเขา้มาช่วย คุณสามารถติดต่อ 
JURK ไดห้ากคุณมีขอ้สงสัย และตอ้งการช่วยเหลือในการแบ่งทรัพยสิ์น และ 
เงินเหล่านั้น 

 

ถา้ทายาทตามกฎหมายทุกคนมีความประสงคท่ี์จะแบ่งทรัพยสิ์นกนัเอง 
ทายาทเหล่านั้นจะตอ้งยืน่ค  าร้องไปยงัศาลในพื้นท่ีท่ีผูเ้สียชีวติเคยอาศยัอยู ่ภายใน 60 
วนั คุณสามารถหาใบค าร้องน้ีไดท้างหนา้เวบ็ไซทข์องศาล 
 

เพื่อใหส้ามารถท าการแบ่งทรัพยม์รดกในลกัษณะน้ีไดน้ั้น 
อยา่งนอ้ยจะตอ้งมีทายาทหน่ึงคนท่ีท าหนา้ท่ีรับผดิชอบหน้ี / เงินท่ีกูย้มืของผูท่ี้เสียชีวติ 
 

จะตอ้งท าการประกาศท่ีเรียกวา่ “preklusivt proklama” 
เพื่อบุคคลท่ีมีสิทธิในเงินของผูเ้สียชีวติสามารถมาแจง้ใหท้ราบ 
การประกาศน้ีจะตอ้งประกาศใน Norsk Lysningsblad 
และหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินอยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบั ซ่ึงเราจะตอ้งท าการประกาศ 2 คร้ัง 
เจา้หน้ีจะตอ้งแจง้เร่ืองภายใน 6 สัปดาห์ 
  

พินยักรรมจะตอ้งมีการระบุไวว้า่ใหผู้พ้ิพากษาเป็นผูจ้ดัแบ่งมรดก  ในบางกรณี 
หน่ึงในทายาทหรือเจา้หน้ี (คนท่ีผูต้ายติดเงิน( เป็นผูเ้รียกร้องขอก็ได ้
การแบ่งมรดกโดยใชศ้าลนั้น ก็หมายถึง ศาลเป็นผูต้ดัสินในการแบ่งทรัพยสิ์น และเงิน 
ขอ้ดีในการจดัการมรดกในลกัษณะน้ี คือ 
ทายาทตามกฎหมายไม่จ  าเป็นตอ้งรับผดิชอบในหน้ีสินของผูท่ี้เสียชีวติ 

 

การจดัแบ่งมรดกในลกัษณะน้ี จะมีค่าใชจ่้าย 
ส่วนใหญ่แลว้ศาลจะมีการเสนอใหมี้การประชุมกนัก่อนท่ีจะมีการแบ่งทรัพยสิ์น และ 
เงิน ในกรณีท่ีทายาทตามกฎหมายตกลงกนัไดว้า่จะจดัแบ่งทรัพยสิ์น และ 
เงินกนัอยา่งไร พวกเขาสามารถตดัสินใจใหท้ าการจดัแบ่งมรดกกนัเองได ้
ซ่ึงพวกเขาจะช าระค่าใชจ่้ายเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 

 

การจดัแบ่งโดยใชศ้าลนั้นจะใชร้ะยะเวลานานกวา่การจดัแบ่งมรดกกนัเอง 
ซ่ึงอาจจะใชเ้วลานานกวา่ 1 ปี 
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 คุณสำมำรถขอควำมช่วยเหลอืได้จำกทีไ่หน 

 

ศำล 
 

 

 

 

 

 

 

JURK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงำนให้ค ำปรึ
กษำด้ำนกฎหมำย
อืน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสามารถหาขอ้มูลเก่ียวกบัการสมรสและมรดกทางอินเทอร์เน็ตของศาลในประเทศน
อร์เวย:์ 

https://www.domstol.no/no/Ekteskap-og-arv/  
ในเวบ็ไซดน้ี์ คุณสามารถคน้หาใบค าร้องท่ีเราไดพู้ดถึงในแผน่พบัน้ี 

ในกรณีท่ีคุณไม่ทราบวา่ศาลแห่งไหนเป็นศาลประจ าทอ้งถ่ินของคุณ 
คุณสามารถคน้หาไดจ้าก “คน้หาศาลของท่าน” 
 

JURK (หน่วยงานใหค้ าแนะน าทางกฎหมายส าหรับผูห้ญิง) 
ใหค้  าปรึกษาดา้นกฎหมายให้กบัผูห้ญิง 
หน่วยงานน้ีสามารถใหค้วามช่วยเหลือในดา้นค าถามต่างๆทางดา้นกฎหมาย 
โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย หากเราไม่สามารถตอบค าถามของคุณได ้
ทางเราจะหาผูเ้ช่ียวชาญท่ีสามารถตอบค าถามของท่าน 
คุณสามารถหาขอ้มูลเก่ียวกบัเราไดท้างเวบ็ไซด์ 

www.jurk.no   
คุณสามารถโทรติดต่อ 22 84 29 50 
 
Jusshjelpa i Nord-Norge 

http://jusshjelpa.no/  
เบอร์โทรศพัท์: 77 64 45 59 
 
Jushjelpa i Midt-Norge 

http://jushjelpa.no/  
เบอร์โทรศพัท์: 73 51 52 50 
 
Jussformidlingen i Bergen 

https://www.jussformidlingen.no/  
เบอร์โทรศพัท์: 55 58 96 00 

https://www.domstol.no/no/Ekteskap-og-arv/
http://www.jurk.no/
http://jusshjelpa.no/
http://jushjelpa.no/
https://www.jussformidlingen.no/
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ทนำยควำม 

  
หากคุณมีความประสงคท่ี์ใชท้นายความ คุณสามารถติดต่อกบัทนายคนนั้นไดโ้ดยตรง 
หากคุณไม่ทราบวา่คุณจะติดต่อกบัทนายคนไหน 
คุณสามารถคน้หาทนายไดท้างเวบ็ไซด ์

www.advokatenhjelperdeg.no/finn-advokat  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.advokatenhjelperdeg.no/finn-advokat

