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ค ำน ำ 

โบรชวัร์หรือแผน่พบัน้ีมีเน้ือหำเกีย่วกบัคูท่ีอ่ยูก่นิกนัโดยไมไ่ดแ้ตง่งำนกนั 

(samboer) 

ในโบรชวัร์เรำจะพูดเกีย่วกบัสทิธติำ่ง ๆ และภำระหน้ำทีต่ำ่ง ๆ ทีค่ณุมีถำ้คณุมี 

samboer หำกคณุมี samboer 

หมำยควำมวำ่คณุอำศยัอยูด่ว้ยกนักบัแฟนคณุโดยทีพ่วกคณุไมไ่ดแ้ตง่งำนกนั 

โบรชวัร์ถูกจดัท ำขึน้ส ำหรบัโครงกำรหน่ึงของ JURK เรียกวำ่โครงกำร 

Jussambassadør (โครงกำรตวัแทนผูใ้หข้อ้มูลเกีย่วกบักฎหมำย) 

ในโครงกำร Jussambassadør 

เรำมีอำสำสมคัรจำกสมำคมสตรีไทยและโปแลนด์ซึง่ไดร้บักำรฝึกอบรมในหวั

ขอ้ส ำคญัโดยทีพ่วกเขำจะน ำไปถำ่ยทอดกบัเครือขำ่ยสตรีของพวกเขำตอ่ไป 

โบรชวัร์ไดร้บักำรออกแบบมำใหเ้หมำะสมกบักำรบรรยำยของตวัแทนเหลำ่น้ี 

คณุอำ่นเพียงโบรชวัร์โดยไมต่อ้งเขำ้ฟงัค ำบรรยำยมำกอ่นก็ได ้ 

โครงกำร Jussambassadør น้ี 

ไดร้บัเงนิสนบัสนุนจำกคณะกรรมกำรบูรณำกำรและควำมหลำกหลำย (IMDi) 

เรำขอขอบคณุส ำหรบัเงนิทีเ่รำไดร้บัเพือ่จดัท ำหลกัสูตรและท ำโบรชวัร์ 

เรำอยำกขอบคณุตวัแทนผูใ้หข้อ้มูลเกีย่วกบักฎหมำยของเรำอีกดว้ย 

กลุม่ผูห้ญงิทีด่เียีย่มผูซ้ึง่ท ำงำนส ำคญั พวกเรำซึง่ท ำงำนใน JURK 

เรียนรูม้ำกมำยจำกกำรท ำงำนกบัตวัแทนผูใ้หข้อ้มูลเกีย่วกบักฎหมำยของเรำเช่

นกนั 

หำกคณุมีค ำถำมเพิม่เตมิหลงัจำกอำ่นโบรชวัร์แลว้ คุณสำมำรถตดิตอ่ JURK 

หรือหน่วยงำนช่วยเหลืออืน่ ๆ ทีเ่รำเขยีนไวใ้นโบรชวัร์น้ีได้ 

โบรชวัร์จดัท ำขึน้เป็นภำษำนอร์เวย์ โปแลนด์และไทย 

กรุงออสโล, มถิุนำยน พ.ศ. 2562 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

องิเงะบอร์ก เฟียลด์สตำด์ (Ingeborg Fjeldstad) 
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ทีป่รกึษำช ำนำญกำรและหวัหน้ำโครงกำร Jussambassadør-projektet 

 

 

 

 

JURK (Juridisk rådgivning for kvinner หรือ 

ค ำแนะน ำทำงกฎหมำยส ำหรบัผูห้ญงิ) 

ใหค้ ำแนะน ำทำงกฎหมำยฟรีแกทุ่กคนทีนิ่ยำมตวัเองวำ่เป็นผูห้ญงิ 

คณุสำมำรถหำขอ้มูลเกีย่วกบัเรำไดจ้ำกเว็บไซต์: www.jurk.no 

คณุสำมำรถโทรหำเรำไดท้ีห่มำยเลข 22 84 29 50 หรือมำหำเรำที ่

Skippergata 23, 0154 Oslo 

คณุสำมำรถสง่เรือ่งของคณุใหเ้รำทำงอเิล็กทรอนิกส์ไดเ้สมอ! 

คณุสำมำรถสง่มำไดท้ี ่www.jurk.no  "สง่ดคขีองคุณใหเ้รำ!" («Send 

oss din sak!») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jurk.no/
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 1.0 บทน ำ 
 

 1.1 วตัถุประสงค์ของโบรชวัร์ 

เป้ำหมำยของเรำในโบรชวัร์น้ีคอืกำรบอกคณุวำ่คณุมีสทิธิแ์ละภ

ำระผกูพนัอะไรบำ้งในฐำนะของคูท่ีอ่ยูก่นิกนัโดยไมไ่ดแ้ตง่งำน

กนั (samboer) 

เรำไมค่ดิวำ่ทุกคนทีอ่ำ่นโบรชวัร์น้ีมีประสบกำรณ์เกีย่วทุกอยำ่ง

ทีเ่รำเขยีนถงึ อยำ่งไรก็ตำมเรำไดเ้ลือกทีจ่ะใชค้ ำวำ่ "คณุ" 

ลงในท ัง้โบรชวัร์เพือ่ท ำใหภ้ำษำงำ่ยขึน้ส ำหรบัคณุในฐำนะผูอ้ำ่

น 

แมว้ำ่เรำจะพยำยำมเขยีนดว้ยภำษำทีเ่ขำ้ใจงำ่ย 

แตก็่อำจมีบำงอยำ่งทีเ่ขำ้ใจไดย้ำก หำกมีบำงสิง่ทีค่ณุไมเ่ขำ้ใจ 

คณุสำมำรถตดิตอ่ JURK 

เพือ่ขอขอ้มูลเพิม่เตมิหรือค ำอธบิำยได ้

 

 2.0 สทิธติำ่ง ๆ ของคูท่ีอ่ยูก่นิกนัโดยไมไ่ดแ้ตง่งำนกนั 
(samboer) 
 

 2.1 ค ำทีส่ ำคญั 

 

 

 

 

 

Rettigheter – สทิธติำ่ง ๆ คอืสิง่ทีค่ณุไดร้บักำรใหส้ทิธ ิ

สิง่ทีค่ณุจะได ้หรือสิง่ทีค่ณุสำมำรถท ำได ้ตวัอยำ่งเชน่ 

สทิธอิยำ่งใดอยำ่งหน่ึงนัน้อำจเป็นไดว้ำ่คุณมีสทิธไิดร้บัมรดก 

(เงนิ) จำก samboer ของคุณ 

Plikter – หน้ำทีต่ำ่ง ๆ คอืสิง่ทีค่ณุตอ้งท ำ ตวัอยำ่งเชน่ 

หน้ำทีบ่ำงอยำ่งอำจเป็นกำรทีค่ณุตอ้งจำ่ยภำษี 

หน้ำทีอ่ีกประกำรหน่ึงคอืคณุตอ้งใหข้อ้มูลแก ่NAV 

วำ่คณุไดย้ำ้ยเขำ้ไปอยูก่บัแฟนของคณุ 

Eiendel – ทรพัย์สนิ คอืสิง่ทีค่ณุเป็นเจำ้ของ มนัอำจเป็นบำ้น 

เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ หรือสิง่ของอืน่ ๆ 

Innbo – เครือ่งใชภ้ำยในบำ้น 

คอืบรรดำทรพัย์สนิและสิง่ทีค่ณุมีในบำ้นของคณุ 
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ซึง่ก็คอืเฟอร์นิเจอร์ แตย่งัมีสิง่อืน่ ๆ อีก เชน่ เครือ่งครวั เสื้อผำ้ 

ชุดผำ้ปูทีน่อนผำ้ปูทีน่อนและปลอกหมอน ผำ้ขนหนู 

ทีวีและวทิยุ 

 

Samboeravtale – 

ขอ้ตกลงกำรอยูร่ว่มกนัของคูท่ีอ่ยูก่นิกนัโดยไมไ่ดแ้ตง่งำนกนั 

คอืขอ้ตกลงทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษรระหวำ่งคณุและ Samboer 

ของคณุ 

ในขอ้ตกลงน้ีคณุสำมำรถตดัสนิใจไดว้ำ่ใครเป็นเจำ้ของสนิทรพั

ย์ใดและเงนิจ ำนวนไหน 

นอกจำกน้ีพวกคณุยงัสำมำรถตดัสนิใจไดว้ำ่สนิทรพัย์และเงนินั้

น ๆ 

จะแบง่ปนักนัอยำ่งไรถำ้พวกคณุแยกยำ้ยออกจำกกนัหรือถำ้คณุ

คนใดคนหน่ึงเสียชีวติลง 

Testament - พนิยักรรม 

คอืเอกสำรทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษรซึง่บุคคลตดัสนิใจวำ่จะเกดิอะ

ไรขึน้กบัสิง่ของทีบุ่คคลนัน้เป็นเจำ้ของเมือ่เขำ / เธอตำยไป 

Samboer 

ท ัง้สองฝ่ำยสำมำรถเขยีนพนิยักรรมดว้ยกนัโดยพวกเขำมอบขอ

งมีคำ่หลำยอยำ่งทีพ่วกเขำเป็นเจำ้ของใหแ้กก่นัและกนัได ้

สิง่น้ีเรียกวำ่พนิยักรรมรว่ม (gjensidig testament) 

Gjeld – หน้ี คอืเมือ่คณุเป็นหน้ีเงนิจ ำนวนหน่ึง ตวัอยำ่งเชน่ 

คณุเป็นหน้ีธนำคำรของคณุหำกคณุไดย้ืมเงนิจำกธนำคำรนัน้ 

Arv – มรดก คอืเงนิหรือบำงสิง่ทีผู่ต้ำยยกใหผู้อ้ืน่ 

Arving – ทำยำท คอืคนทีไ่ดร้บัเงนิจำกคนทีต่ำย 

บอ่ยคร ัง้ทีท่ำยำทคอืคูส่มรส 

คูค่รองทีอ่ยูก่นิกนัโดยไมไ่ดแ้ตง่งำนกนั ลูกหรือหลำนของผูต้ำย 

Hovedregel - หลกัเกณฑ์ท ั่วไปหรือกฎเกณฑ์หลกั 

เป็นกฎทีส่ ำคญัทีสุ่ดและเป็นทีรู่จ้กัท ั่วไปในขอบเขตเรือ่งใดเรือ่ง

หน่ึง สิง่ทีต่รงกนัขำ้มกบัหลกัเกณฑ์ท ั่วไปเป็นขอ้ยกเวน้ 

ขอ้ยกเวน้คอืสิง่ทีค่ณุสำมำรถท ำไดแ้มว้ำ่จะขดักบัหลกัเกณฑ์ท ั่ว

ไปก็ตำม  
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ตวัอยำ่ง: กฎเกณฑ์หลกัคอืรำ้นคำ้ท ัง้หมดจะปิดในวนัอำทติย์ 

ขอ้ยกเวน้ส ำหรบัหลกัเกณฑ์ท ั่วไปคอือนุญำตใหร้ำ้นขำยของช ำ

ขนำดเล็กเปิดในวนัอำทติย์ได ้

Vilkår - เงือ่นไข 

คอืขอ้ก ำหนดทีจ่ะตอ้งมีเพือ่ใหค้ณุไดร้บัสิง่ใดสิง่หน่ึง  

ตวัอยำ่ง: เพือ่ใหม้ีสทิธิไ์ดร้บัเงนิสงเครำะห์เด็ก (barnetrygd) 

คณุตอ้งมีลูก  

กำรทีค่ณุมีลูกคอืเงือ่นไข 

 2.2 คูท่ีอ่ยูก่นิกนัโดยไมไ่ดแ้ตง่งำนกนั (samboer) 
และกฎหมำยเกีย่วกบักำรอยูร่ว่มกนัของคูท่ีอ่ยูก่นิกนัโดยไมไ่ด้
แตง่งำนกนั (samboerlov) 
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อำศยัอยูก่บัแฟ

น 

 

 

ไมม่ีกฎหมำยเ

กีย่วกบั 

Samboer 

 

ค ำนิยำมทีไ่มเ่

หมือนกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรแบง่ปนัทีไ่

มเ่ป็นธรรม 

 

 

 

 

 

Samboer 

คอืคนทีอ่ำศยัอยูด่ว้ยกนักบัแฟนโดยทีไ่มไ่ดแ้ตง่งำนกนั  

Samboer ท ัง้สองฝ่ำยมีสทิธแิละหน้ำทีต่ำ่ง ๆ 

ตำมกฎหมำยของนอร์เวย์เพรำะพวกเขำเป็นคูค่รองทีอ่ยูก่นิกนัโ

ดยไมไ่ดแ้ตง่งำนกนั 

ปจัจุบนัเรำไมม่ีกฎหมำยกำรอยูร่ว่มกนัของ samboer 

แยกตำ่งหำก กฎเกณฑ์ตำ่ง ๆ เกีย่วกบั 

สทิธแิละหน้ำทีข่อง samboer ทีม่ีอยูน่ ัน้ 

พบไดใ้นกฎหมำยหลำยฉบบั 

ดว้ยเหตน้ีุเองอำจท ำใหย้ำกทีจ่ะทรำบวำ่คณุมีสทิธแิละหน้ำทีอ่ะ

ไรบำ้งในฐำนะ samboer  

นอกจำกน้ีกฎหมำยหลำยฉบบัไดนิ้ยำม samboer 

และควำมเป็น samboer ในรูปแบบทีแ่ตกตำ่งกนั ตวัอยำ่งเชน่ 

กฎหมำยหน่ึงอำจน ำมำปรบัใชห้ำกคณุและ samboer 

ของคณุอำศยัอยูด่ว้ยกนัเป็นเวลำหำ้ปี 

หำกคณุยงัไมไ่ดอ้ยูด่ว้ยกนัเป็นเวลำหำ้ปี 

คณุจะไมม่ีสทิธิภ์ำยใตก้ฎหมำยน้ี 

แตใ่นกฎหมำยอืน่อำจจะเพียงพอกบักำรทีค่ณุและ samboer 

ของคณุอำศยัอยูด่ว้ยกนัเป็นเวลำสองปีเพือ่มีสทิธติำมกฎหมำยด ั

งกลำ่วน้ี 

หำกคณุไมแ่น่ใจวำ่คุณมีสทิธใินฐำนะเป็น samboer 

หรือไมค่ณุสำมำรถสอบถำม JURK ไดต้ลอดเวลำ  

2.3 ควำมเป็นเจำ้ของในฐำนะ samboer 

ใครเป็นเจำ้ของอะไรอำจมีควำมส ำคญัในหลำยบรบิท 

ใครเป็นเจำ้ของสิง่ใดนัน้มีควำมส ำคญัวำ่ใครสำมำรถใชส้อย 

ขำย หรือมอบทรพัย์สนิตำ่ง ๆ เมือ่คณุเป็นคู ่samboer กนั 

นอกจำกน้ีมนัอำจมีควำมส ำคญัวำ่ใครจะไดอ้ะไรถำ้หำก 

samboer แยกทำงกนัหรือถำ้คนใดคนหน่ึงเสียชีวติลง 

ที ่JURK เรำพบวำ่ผูห้ญงิทีเ่คยอำศยัอยูก่บั samboer 

เป็นเวลำหลำยปี มีปญัหำหำกพวกเขำยำ้ยออกจำก samboer 

ทีอ่ยูร่ว่มกนัหรือหำก samboer ของพวกเธอเสียชีวติ 
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เป็นสิง่ส ำคญัที่

จะรูว้ำ่คณุมีสทิ

ธอิะไรบำ้ง 

เรำพบวำ่ฝ่ำยหญงิไมไ่ดร้บัทรพัย์สนิหรือเงนิใด ๆ 

หลงัจำกอยูด่ว้ยกนั 

มำหลำยปีในฐำนะ samboer ในขณะเดยีวกนัอดตี samboer 

อำจเป็นเจำ้ของบำ้นและรถยนต์ และมีเงนิอยูใ่นธนำคำร 

บอ่ยคร ัง้สิง่น้ีเป็นเรือ่งทีไ่มยุ่ตธิรรมมำก  

 

เน่ืองจำกวำ่หลำยคนมีประสบกำรณ์หลำยเรือ่งน้ี JURK 

เชือ่วำ่มนัเป็นเรือ่งส ำคญัทีจ่ะตอ้งบอกเกีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีข่อ

ง samboer 

ดว้ยวธิีน้ีจะสำมำรถช่วยหลีกเลีย่งกำรแบง่ปนัสนิทรพัย์และเงนิที่

ไมเ่ป็นธรรมเมือ่ samboer 

ไมอ่ำศยัอยูด่ว้ยกนัอีกตอ่ไปหรือฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงเสียชีวติ    

ในโบรชวัร์น้ีเรำจะบอกคณุวำ่กฎใดบำ้งทีใ่ชบ้งัคบัเกีย่วกบัเรือ่ง

กรรมสทิธิข์อง samboer กลำ่วคอื 

ใครเป็นเจำ้ของสิง่ใดเมือ่คณุเป็น samboer หรือเคยเป็น 

samboer 

อนัดบัแรกเรำจะพูดคยุเกีย่วกบักรรมสทิธิห์รือควำมเป็นเจำ้ของ

เมือ่คณุและคู ่samboer ของคณุอำศยัอยูด่ว้ยกนั 

จำกนัน้เรำจะพูดเกีย่วกบักรรมสทิธิห์ำกคณุและ samboer 

ของคณุแยกทำงกนั / ยำ้ยออกจำกกนั 

นอกจำกน้ีเรำยงัจะพูดเกีย่วกบักรรมสทิธิห์ำก samboer 

ของคณุเสียชีวติ 

ในโบรชวัร์น้ีเรำจะพูดเพิม่เตมิเกีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีอ่ืน่ ๆ 

ทีค่ณุมีในฐำนะ samboer 

เหนือสิง่อืน่ใดเรำจะพูดเกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบใดที ่

samboer ท ัง้สองฝ่ำยมีตอ่ลูกทีพ่วกเขำมดีว้ยกนั 

ในตอนทำ้ยเรำจะพูดเกีย่วกบัขอ้ตกลงของคูท่ีอ่ยูก่นิกนัโดยไมไ่

ดแ้ตง่งำนกนั(samboeravtale)วำ่คอือะไร 

และท ำไมจงึเป็นเรือ่งส ำคญัทีจ่ะตอ้งเขยีน samboeravtale 

ในบทที ่8 คณุจะพบขอ้เสนอแนะส ำหรบักำรเขยีน 

samboeravtale 

คณุสำมำรถใชค้ ำแนะน ำนัน้ไดห้ำกคณุตอ้งกำรเขยีนขอ้ตกลงก ั

บ samboer ของคุณ 
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 3.0 สทิธแิละหน้ำทีเ่มือ่ SAMBOER อำศยัอยูด่ว้ยกนั 

 
 

 

คุณเป็นเจำ้ขอ

งสิง่ของของคุ

ณ 

Samboer 

ของคณุเป็นเจ้

ำของสิง่ของขอ

งเขำ 

 

 

 

 

 

กำรเป็นเจำ้ขอ

งแตเ่พียงผูเ้ดยี

ว (Eneeie) 

 

สทิธใินกำรจดั

กำรทรพัย์สนิ(

Råderett) 

 

 

 

 

 

3.1 ใครเป็นเจำ้ของอะไรบำ้งเมือ่คณุอำศยัอยูก่บัแฟนของคณุ   

กำรเป็นเจำ้ของรว่มของคูส่มรสถูกก ำหนดโดยพระรำชบญัญตัเิ

กีย่วกบักำรสมรส กฎหมำยดงักลำ่วไมม่ีส ำหรบั samboer 

ดงันัน้กฎเกณฑ์หลกัส ำหรบัคนทีเ่ป็นแฟนกนัคอืกำรทีค่ณุยำ้ยเข้

ำไปอยูด่ว้ยกนัหรือเป็น samboer 

กนันัน้ไมก่อ่ใหเ้กดิกำรเป็นเจำ้ของรว่ม 

ซึง่หมำยควำมวำ่หำกคณุอำศยัอยูก่บัแฟนโดยไมไ่ดแ้ตง่งำนกนั 

คณุจะยงัคงเป็นเจำ้ของสิง่ของตำ่ง ๆ 

ของคณุเองตอ่ไปและเขำจะเป็นเจำ้ของสิง่ของของเขำตอ่ไป 

สิง่ทีค่ณุเคยเป็นเจำ้ของเมือ่คณุไดย้ำ้ยเขำ้ดว้ยกนัคณุจะยงัเป็นเ

จำ้ของเพียงคนเดยีว และเป็นเช่นเดยีวกนัส ำหรบั samboer 

ของคณุ.  

หำกคณุซ้ืออะไรมำใหม ่ไดร้บัมรดกสิง่ใดสิง่หน่ึง 

หรือไดข้องขวญัในขณะทีค่ณุอำศยัอยูก่บัแฟนของคณุ 

กฎหลกัก็คอืคณุเป็นเจำ้ของสิง่ของนัน้คนเดยีว 

ซึง่กฎน้ีก็เป็นเช่นเดยีวกนัส ำหรบั samboer ของคุณ  

3.1.1 กำรเป็นเจำ้ของแตเ่พียงผูเ้ดยีว (Eneeie) 

เมือ่คณุหรือ samboer 

ของคณุเป็นเจำ้ของบำงอยำ่งคนเดยีวสิง่น้ีเรียกวำ่กำรเป็นเจำ้ขอ

งแตเ่พียงผูเ้ดยีว (eneeie) 

สิง่ทีค่ณุเป็นเจำ้ของคนเดยีว 
คณุเป็นผูต้ดัสนิใจเกีย่วกบัสิง่ของนัน้เอง  
(fri råderett) 
นั่นหมำยควำมวำ่คณุสำมำรถท ำอะไรก็ไดท้ีค่ณุตอ้งกำรกบัสนิท
รพัย์นัน้ ๆ ตวัอยำ่งเชน่ หำกบำ้นทีค่ณุและ samboer 
ของคณุอำศยัดว้ยกนัเป็นบำ้นทีค่ณุเป็นเจำ้ของแตเ่พียงผูเ้ดยีว 
คณุสำมำรถเรียกรอ้งให ้samboer 
ของคณุยำ้ยออกจำกบำ้นของคณุเมือ่ไหรก็่ได ้
คณุสำมำรถขำยบำ้นหลงันัน้ไดเ้ชน่กนัถำ้คณุตอ้งกำร 
โดยไมต่อ้งถำม samboer ของคณุ หำก samboer 
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กำรเป็นเจำ้ขอ

งรว่ม 

(Sameie) 

 

จดักำรทรพัย์สิ

นตำมอ ำเภอใจ

ไมไ่ด ้(Ikke 

fri råderett) 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ตกลง 

(Avtale) 

 

กำรไดม้ำซึ่งสิ

ทธ ิ

(Erverv) 

 

น ้ำมือหรือกำร

ลงแรงในระหว่

ำงกำรใชชี้วติอ

ยูร่ว่มกนั 

(Innsats 

under 

samlivet) 

ของคณุเป็นเจำ้ของทรพัย์สนิเพียงคนเดยีวเขำสำมำรถท ำอะไร
ทีเ่ขำตอ้งกำรก็ไดก้บัทรพัย์สนินัน้ 

3.1.2 กำรเป็นเจำ้ของรว่ม (Sameie) 

คณุและ samboer ของคณุสำมำรถเป็นเจำ้ของสิง่ของรว่มกนั 

หำกคณุและคู ่samboer ของคณุเป็นเจำ้ของดว้ยกนั 

สิง่น้ีเรียกวำ่กำรเป็นเจำ้ของรว่ม (sameie)  

หำกพวกคณุเป็นเจำ้ของบำงสิง่บำงอยำ่งดว้ยกนั 

หมำยควำมวำ่คณุไมส่ำมำรถตดัสนิใจไดอ้ยำ่งอสิระกบัสนิทรพั

ย์ท ัง้หมดเพียงอยำ่งเดยีว(จดักำรทรพัย์สนิตำมอ ำเภอใจไมไ่ด)้ 

ตวัอยำ่ง: หำกคณุและ samboer 

ของคณุเป็นเจำ้ของบำ้นดว้ยกนั samboer 

ของคณุไมส่ำมำรถขอใหค้ณุยำ้ยออกจำกบำ้นได ้

เวน้แตคุ่ณตอ้งกำรดว้ยตวัเอง 

นอกจำกน้ีเขำยงัไมส่ำมำรถขำยในสว่นทีค่ณุเป็นเจำ้ของไดโ้ดย

ทีค่ณุไมเ่ห็นดว้ย (ควำมยนิยอม) เช่นเดยีวกบัคณุ 

และคณุก็ไมส่ำมำรถขำยสว่นทีเ่ขำเป็นเขำ้ของโดยทีเ่ขำไมย่นิย

อมเชน่กนั 

 

 

 

3.1.3 กำรเป็นเจำ้ของรว่มเกดิขึน้อยำ่งไร 

กำรเป็นเจำ้ของรว่มสำมำรถเกดิขึน้ไดห้ลำยวธิี: 

1. คณุและ samboer 

ของคณุตกลงทีจ่ะเป็นเจำ้ของสิง่ของดว้ยกนั 

สิง่น้ีเรียกวำ่กำรเป็นเจำ้ของรว่มซึ่งเป็นผลมำจำกขอ้ตกลง 

ขอ้ตกลงดงักลำ่วควรท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร. 

 

2. คณุและ samboer ของคณุซ้ือ, 

ไดม้ำซึง่สทิธหิรือไดร้บัทรพัย์สนิรว่มกนัและเป็นเจำ้ของร่

วมกนั (ดว้ยกนั) 
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สิง่น้ีเรียกวำ่กำรเป็นเจำ้ของรว่มซึ่งเป็นผลมำจำกกำรไดม้

ำซึ่งสทิธ.ิ  

 

3. คณุไดร้บัประโยชน์ในสิง่ที ่samboer 

ของคณุเป็นเจำ้ของแตเ่พียงผูเ้ดยีวมำกอ่นหน้ำหรือ 

samboer 

ของคณุไดร้บัผลประโยชน์ในสิง่ทีค่ณุเป็นเจำ้ของมำกอ่น

หน้ำน้ี 

สิง่น้ีเรียกวำ่กำรเป็นเจำ้ของรว่มซึง่เป็นผลมำจำกน ้ำมือห

รือกำรลงแรงในระหวำ่งกำรใชชี้วติอยูร่ว่มกนั 

 

 ในสำมบทถดัไปเรำจะพูดเพิม่เตมิเล็กน้อยเกีย่วกบัสำมวธิีในกำ

รกอ่ใหเ้กดิกำรเป็นเจำ้ของรว่ม 

  

 3.1.3.1 กำรเป็นเจำ้ของรว่มเน่ืองจำกกำรท ำขอ้ตกลง 

 
เสรีภำพในกำร

ท ำสญัญำ(Avt

alefrihet) 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ตกลงควร

ท ำเป็นลำยลกั

ษณ์อกัษร 

Samboer 

ทัง้สองฝ่ำยสำมำรถตดัสนิใจไดว้ำ่ใครจะเป็นเจำ้ของอะไร 

Samboer 

ทัง้สองฝ่ำยยงัสำมำรถตกลงกบัสิง่ทีพ่วกเขำแตล่ะคนเป็นเจำ้ของ

ดว้ยวำ่แตล่ะคนเป็นเจำ้ของสว่นใดมำกแคไ่หน 

ตวัอยำ่ง: หำก samboer ของคณุเป็นเจำ้ของบำ้นคนเดยีว 

Samboer ทัง้สองฝ่ำยอำจตกลงกนัวำ่ samboer 

อีกฝ่ำยจะเป็นเจำ้ของรว่ม 

ซึง่หมำยควำมวำ่พวกเขำตกลงกนัวำ่ท ัง้คูจ่ะเป็นเจำ้ของบำ้นคน

ละสว่น 

จะเป็นเจำ้ของสว่นแบง่มำกเทำ่ใดสำมำรถตกลงเป็นรูปธรรมทีช่ ั

ดเจนได ้ตวัอยำ่งเชน่ 

พวกเขำสำมำรถตกลงกนัวำ่ผูช้ำยจะเป็นเจำ้ของบำ้น 40% 

ในขณะทีฝ่่ำยหญงิจะเป็นเจำ้ของบำ้น 60%. 
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ขอ้ตกลงดงักลำ่วอำจท ำดว้ยวำจำหรือเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

เพือ่เหตผุลในกำรพสิูจน์หลกัฐำนขอ้ตกลงดงักลำ่วควรท ำเป็นลำ

ยลกัษณ์อกัษร ขอ้ตกลงน้ีเรียกวำ่ samboeravtale 

คณุสำมำรถอำ่นเพิม่เตมิเกีย่วกบั samboeravtale ในบทที ่

6.2  

 

 3.1.3.2 กำรเป็นเจำ้ของรว่มเน่ืองจำกกำรไดม้ำซึง่สทิธ ิ

 
กำรไดม้ำ 

(Erverv) 

 

ซ้ือ, มรดก 

หรือ ของขวญั 

หำก samboer 

ทัง้สองฝ่ำยยงัไมไ่ดต้กลงกนัวำ่ใครจะเป็นเจำ้ของทรพัย์สนิสว่น

ใด 

กฎท ั่วไปก็คอืบุคคลทีไ่ดม้ำซึง่ทรพัย์สนิดงักลำ่วเป็นเจำ้ของทรพั

ย์สนินัน้  

กำรไดม้ำซึง่สทิธ ิหมำยถงึ กำรไดม้ำซึง่ทรพัย์สนิ ตวัอยำ่งเชน่ 

คณุอำจไดบ้ำ้นโดยกำรซ้ือ โดยสืบทอดมรดก 

หรือจำกกำรไดข้องขวญัโดยเสน่หำ 

ตวัอยำ่งที ่1: Samboer 

สองคนซ้ือบำ้นดว้ยกนัและท ัง้สองจำ่ยเงนิคำ่บำ้นคนละหน่ึงลำ้น

เทำ่ ๆ กนั samboer 

ทัง้สองฝ่ำยเป็นเจำ้ของบำ้นดว้ยกนัเพรำะท ัง้คูม่ีสว่นในกำรไดม้

ำซึง่บำ้นหลงัดงักลำ่ว 

บำ้นจงึเป็นทรพัย์สนิทีท่ ัง้สองฝ่ำยเป็นเจำ้ของรว่ม.  

Eksempel 2: Ida แกแ่ลว้ เธอเป็นเจำ้ของกระทอ่มหลงัหน่ึง 

(หรือ hytte 

คอืบำ้นพกัตำกอำกำศประเภทหน่ึงของชำวนอร์เวย์) Ida 

ระบุในพนิยักรรมของเธอวำ่ Per และ Tone 

ซึง่ท ัง้สองคนน้ีเป็น samboer กนั 

และจะไดส้ืบทอดมรดกกระทอ่มหลงัน้ีเมือ่ Ida เสียชีวติ 

เมือ่ Per และ Tone ไดม้รดกเป็นกระทอ่มหลงัน้ี 

พวกเขำก็เป็นเจำ้ของรว่มกนัเพรำะ Ida ไดต้ดัสนิใจแลว้ Per 

และ Tone จงึเป็นเจำ้ของรว่มกระทอ่มหลงัน้ี  
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 3.1.3.3 
กำรเป็นเจำ้ของรว่มอนัเป็นผลมำจำกน ้ำมือหรือกำรลงแรงในระ
หวำ่งกำรใชชี้วติอยูร่ว่มกนั 

 
คณุสำมำรถไดร้บัสว่นแบง่ในบำงสิง่ที ่samboer 
ของคณุเป็นเจำ้ของมำกอ่นเน่ืองจำกน ้ำมือหรือกำรลงแรงในระ
หวำ่งกำรใชชี้วติอยูร่ว่มกนั  Samboer 
ของคณุสำมำรถไดร้บัสว่นแบง่ในสิง่ทีคุ่ณเป็นเจำ้แตเ่พียงผูเ้ดยี
วเชน่กนั 

 
 

เจำ้ของรว่ม(M

edeier) 

ขอ้ตกลง 

(Avtale) 

 

ศำล 

 

 

ใครคอื 

samboer? 

 

 

 

 

เงือ่นไขขอ้ก ำ

หนดสองขอ้ 

 

 
หำกคณุไดส้ว่นแบง่ในสิง่ที ่samboer 
ของคณุเป็นเจำ้ของแตเ่พียงผูเ้ดยีวมำกอ่น 
คณุจะกลำยเป็นเจำ้ของรว่ม  
 
คณุและคู ่samboer ของคณุสำมำรถท ำขอ้ตกลงวำ่ 
คณุหรือเขำจะไดก้ลำยเป็นเจำ้ของรว่มในสิง่ใดสิง่หน่ึงทีอ่ีกฝ่ำยเ
ป็นเจำ้ของมำกอ่นแลว้ 
 
หำกพวกคณุตกลงกนัไมไ่ดว้ำ่ใครจะไดเ้ป็นเจำ้ของอะไร 
ศำลสำมำรถตดัสนิได ้
 
กำรทีศ่ำลจะสำมำรถตดัสนิไดว้ำ่คุณจะไดส้ว่นแบง่ใดที ่
samboer ของคณุเป็นเจำ้ของมำกอ่นหน้ำน้ีไดห้รือไมน่ัน้ 
คณุและ samboer 
ของคณุจะตอ้งอยูด่ว้ยกนัในควำมสมัพนัธ์ทีม่ ั่นคงและมีลกัษณะ
คลำ้ยกำรแตง่งำน ซึง่หมำยควำมวำ่คณุและ samboer 
ของคณุควรอำศยัอยูใ่นทีพ่กัเดยีวกนัมำแลว้เป็นเวลำอยำ่งน้อย
สองปี 
หรือวำ่คณุท ัง้สองมลีูกหรือมีลูกมำแลว้หรือก ำลงัจะมีลูกดว้ยกนั 
นอกจำกน้ีกำรอยูด่ว้ยกนัในฐำนะ samboer จะตอ้งเป็น 
"เหมือนกำรแตง่งำน" นั่นหมำยควำมเช่นกนัวำ่คณุและ 
samboer ของคณุจะตอ้งเป็นแฟนกนั / เป็นคูก่นั 
และพวกคณุไดอ้ำศยัอยูด่ว้ยกนัมำรำวกบัวำ่พวกคณุแตง่งำนกนั
มำ  
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กำรมีสว่นรว่ม

โดยตรง 

 

กำรมีสว่นรว่ม

ทำงออ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรรว่ม 

(Felles 

prosjekt) 

กำรที ่samboer จะมีสว่นไดส้ว่นเสียในสิง่ที ่samboer 
อีกฝ่ำยเป็นเจำ้ของคนเดยีวมำกอ่นหน้ำน้ี 
ตอ้งพจิำรณำดว้ยวำ่เงือ่นไข / 
ขอ้ก ำหนดสองประกำรนัน้ครบถว้นหรือไม:่  
 

เงือ่นไขขอ้ 1:  

Samboer นัน้ 

จะตอ้งมีสว่นรว่มโดยตรงหรือโดยออ้มเพือ่ท ำใหไ้ดม้ำซึง่ทรพัย์
สนินัน้ 

 

ตวัอยำ่งเชน่ 

กำรมีสว่นรว่มโดยตรงคอืกำรช่วยช ำระคำ่จ ำนองบำ้น (จำ่ยเงนิ) 

  

กำรมีสว่นรว่มทำงออ้มอำจรวมถงึกำรท ำงำนบำ้นหรือจำ่ยคำ่ใช้

จำ่ยกำรบรโิภคท ัง้หมดของครอบครวั 

(ตวัอยำ่งเช่นกำรจำ่ยคำ่อำหำรหรือคำ่เสื้อผำ้).  

กำรทีจ่ะเป็นเจำ้ของรว่มอนัเป็นผลมำจำกกำรมีสว่นรว่มทำงออ้
มนัน้ ผูเ้ป็น samboer 
ฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงจะตอ้งสละเวลำเวลำหรือเงนิใหก้บัผูเ้ป็น 
samboer 
อีกฝ่ำยผำ่นกำรท ำงำนในบำ้นหรือจำ่ยคำ่อุปโภคบรโิภค 
นั่นหมำยควำมวำ่ 
เน่ืองจำกคณุไดท้ ำงำนบำ้นหรือจำ่ยคำ่อุปโภคบรโิภคมนัจงึสง่ผ
ลท ำให ้samboer ของคณุสำมำรถไดม้ำซึง่ / 
ไดร้บัทรพัย์สนินัน้นั่นเอง   
 
ตวัอยำ่ง: Kari 
ท ำงำนในรำ้นอำหำรแหง่หน่ึงเป็นเวลำสองวนัตอ่สปัดำห์ วนัอืน่ 
ๆ เธออยูท่ีบ่ำ้นเพือ่ดแูลลูก ๆ ท ำอำหำรและท ำควำมสะอำด 
Kari จำ่ยคำ่อำหำรทุกอยำ่งทีทุ่กคนในครอบครวักนิ 
 
Samboer ของ Kari ชือ่วำ่ Peter 
เขำท ำงำนเป็นครูจ ำนวนหำ้วนัตอ่สปัดำห์ 
และไมไ่ดช้่วยงำนบำ้น ในเวลำวำ่ง Peter 
สรำ้งกระทอ่มหน่ึงหลงั 
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กำรเห็นพอ้ง 

ศำล 

 

ถำม JURK 

หรือทนำยควำ

ม 

 
Peter เป็นเจำ้ของบำ้นทีพ่วกเขำอำศยัอยู ่
เขำจำ่ยคำ่จ ำนองบำ้นของเขำหลงัดงักลำ่ว  
 
กำรลงแรงของ Kari มีสว่นท ำให ้Peter 
สำมำรถสรำ้งกระทอ่มหลงันัน้หรือช ำระเงนิกูท้ีเ่ขำจ ำนองบำ้นห
ลงันัน้ไดห้รือไม?่  
 
ค ำตอบ: ใช ่Kari สละท ัง้เวลำและเงนิส ำหรบั Peter 
เธอท ำงำนบำ้นท ัง้หมดและดแูลลูก ๆ ในเวลำนัน้ Peter 
จงึมีเวลำสรำ้งกระทอ่มในเวลำวำ่งของเขำ นอกจำกน้ี Kari 
ยงัจำ่ยเงนิคำ่อำหำรท ัง้หมดใหค้รอบครวักนิดว้ย นั่นท ำให ้
Peter สำมำรถเอำเงนิไปจำ่ยคำ่จ ำนองบำ้นแทน  
 
เงือ่นไขขอ้ 2:  
 
ในกำรจะไดเ้ป็นเจำ้ของรว่มในทรพัย์สนิของ samboer 
อีกฝ่ำยนัน้ 
กำรไดม้ำซึง่ทรพัย์สนิดงักลำ่วจะตอ้งเป็นโครงกำรรว่มกนั 
(felles prosjekt) ส ำหรบั samboer ท ัง้สองฝ่ำย 
นั่นหมำยควำมวำ่ท ัง้สองฝ่ำยควรไดใ้ชส้อยทรพัย์สนิดงักลำ่วมำ
ดว้ยกนั samboer 
ท ัง้สองฝ่ำยควรไดท้ ำกำรตกลงกนัดว้ยวำ่จะเอำมำซึง่ทรพัย์สนินั้
น และควรไดว้ำงแผนวำ่จะใชร้ว่มกนั.   
 
ส ำคญั! 
 
หำก samboer ฝ่ำยหน่ึงมีทรพัย์สนิอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 
(บำ้นหน่ึงหลงั รถยนต์หน่ึงคนัหรือสิง่ของ) 
กอ่นทีท่ ัง้คูจ่ะกลำยเป็น samboer 
มนัจะใชเ้วลำมำกพอควรในกำรทีจ่ะไดม้ำมีสว่นไดเ้สียในทรพัย์
สนิของ samboer อีกฝ่ำย 

ตวัอยำ่ง: Peter ไดซ้ื้อบำ้นมำในขณะทีเ่ขำกบั Kari 
ยำ้ยเขำ้มำอยูด่ว้ยกนั 
พวกเขำท ัง้สองคนตกลงทีจ่ะซ้ือบำ้นเพือ่ทีพ่วกเขำจะไดอ้ำศยัอยู่
ทีน่ ั่นดว้ยกนั แตว่ำ่ Peter 
เป็นคนทีจ่ดทะเบียนในฐำนะเจำ้ของและเป็นผูจ้ำ่ยเงนิคำ่บำ้น 
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เพือ่ใหม้ีเงนิซ้ือบำ้น Peter 
ตอ้งกูเ้งนิกอ้นใหญซ่ึ่งเขำทยอยจำ่ยเงนิกูห้ลงัจำกพวกเขำยำ้ยเข้
ำมำอยูใ่นบำ้น 
พวกเขำท ัง้สองคนอำศยัอยูใ่นบำ้นหลงัน้ีเป็นเวลำ 10 ปี 
ท ัง้สองคนไดจ้ำ่ยเงนิเพือ่แตง่บำ้นใหม ่  
 
บำ้นไดเ้ป็นโครงกำรรว่มกนัเรือ่ยมำหรือไม?่  
 
ค ำตอบ: อำจจะใช ่พวกเขำท ัง้สองตกลงทีจ่ะซ้ือบำ้นหลงัดงักลำ่ว 
และพวกเขำอำศยัอยูบ่ำ้นหลงันัน้ดว้ยกนัตลอด 
ท ัง้สองไดจ้ำ่ยเงนิเพือ่ปรบัปรุงบำ้น 
 

หำกครบเงือ่นไขท ัง้สองขอ้ทีก่ลำ่วมำน้ี 

คณุอำจมีสว่นแบง่ในทรพัย์สนิของ samboer ของคุณ. 

น่ำเสียดำยทีม่นัเป็นเรือ่งยำกทีจ่ะรบัประกนัวำ่ท ัง้สองเงือ่นไขจะ

ปรำกฎครบ เพรำะกฎขอ้ตำ่ง ๆ 

ดงักลำ่วไมช่ดัเจนอยำ่งสิน้เชิงเสียทีเดยีว    

ดงันัน้คณุควรเห็นดว้ยกบั samboer 
ของคณุวำ่คุณไดร้บัสว่นแบง่หรือไม ่คณุควรระบุสิง่น้ีใน 
samboeravtale (ดหูวัขอ้ 6.2) ถำ้พวกคณุไมเ่ห็นพอ้งกนั 
พวกคณุสำมำรถใหศ้ำลตดัสนิใหไ้ด ้
มนัจะใชเ้วลำนำนมำกส ำหรบัใหศ้ำลตดัสนิวำ่คุณไดร้บัสว่นแบง่
ในทรพัย์สนิของคนอืน่ 
 
หำกคณุสงสยัวำ่คณุไดส้ว่นแบง่ในทรพัย์สนิของ samboer 
ของคณุหรือไม ่(ทีอ่ยูอ่ำศยั รถยนต์ หรืออืน่ ๆ ) 
คณุสำมำรถขอควำมชว่ยเหลือจำก JURK หรือนกักฎหมำยได ้ 
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 3.2 สทิธแิละหน้ำทีต่ำ่ง ๆ 

 

 

 

 

รบัผดิชอบหน้ี

ของตวัเอง 

3.2.1 หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบตอ่หน้ีสนิ 

หน้ีสนิ คอื เมือ่คณุเป็นหน้ีเงนิผูอ้ืน่ ตวัอยำ่งเชน่ 
ถำ้คณุยืมเงนิจำกธนำคำร คณุก็เป็นหน้ีกบัธนำคำร  
 
 
ถำ้ samboer ของคุณกอ่หน้ี 
เขำไมส่ำมำรถเรียกรอ้งใหค้ณุช ำระหน้ีของเขำได ้ samboer 
แตล่ะคนจงึรบัผดิชอบเฉพำะหน้ีทีเ่ขำหรือเธอกอ่ขึน้เอง  
 
ถำ้ samboer คนหน่ึงมีหน้ีสนิจ ำนวนมำก เจำ้หน้ี 
(ผูท้ีเ่ป็นหน้ีเงนิ) ไมส่ำมำรถเรียกรอ้งให้  samboer 
อีกรำยจำ่ยได ้ 
 

 3.2.2 รบัผดิชอบคำ่ใช้จำ่ย 

 โดยท ั่วไปแลว้ Samboer 

ท ัง้สองฝ่ำยมีหน้ำทีจ่ำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่ทีเ่ขำหรือเธอเ

ป็นเจำ้ของเทำ่นัน้ หำก samboer 

ฝ่ำยหน่ึงเป็นเจำ้ของรถยนต์ฝ่ำยเดยีว 

เขำหรือเธอจะตอ้งจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรถคนันัน้

แตเ่พียงผูเ้ดยีว เชน่ น ้ำมนัเบนซนิ กำรซ่อมแซม 

หรือคำ่ผำ่นทำง 

แมว้ำ่น่ีจะเป็นกฎท ั่วไป แต ่Samboer 

ท ัง้สองฝ่ำยยงัสำมำรถตกลงวำ่พวกเขำจะแบง่คำ่ใชจ้ำ่ยดว้ยวธิีใ

ดวธิีหน่ึง 

พวกเขำสำมำรถตกลงกนัไดว้ำ่ท ัง้สองฝ่ำยจะจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยอนัเกี่

ยวกบัรถดว้ยกนัถงึแมว้ำ่จะมีเพียงฝ่ำยเดียวเทำ่นัน้ทีเ่ป็นเจำ้ของ 

 

 3.2.3 หน้ำทีใ่นกำรหำเลี้ยงกนัและกนั 
  
 Samboer ท ัง้สองฝ่ำยไมม่ีหน้ำทีห่ำเลี้ยงกนัและกนั 

กำรหำเลี้ยงอำจพูดไดว้ำ่เป็นกำรดแูลเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่อีกฝ่ำยหน่ึ
งมีสิง่ทีจ่ ำเป็น เช่น อำหำรและทีอ่ยูอ่ำศยั  
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ไมใ่ชภ่ำระหน้

ำทีท่ีต่อ้งหำเลี้ย

งกนัและกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samboer 
ท ัง้สองฝ่ำยสำมำรถตกลงกนัไดว้ำ่พวกเขำจะหำเลี้ยงกนัและกนั
แมว้ำ่พวกเขำจะไมม่ีหน้ำทีท่ีต่อ้งหำเลี้ยงกนัภำยใตก้ฎหมำยก็ต
ำม  
 

 

เรือ่งน้ีตำ่งจำกกำรแตง่งำนทีคู่ส่มรสมีหน้ำทีห่ำเลี้ยงชว่ยเหลือซึง่

กนัและกนั  

3.2.4 สทิธแิละหน้ำทีต่ำ่ง ๆ ตอ่บุตรทีท่ ัง้สองฝ่ำยทีม่ีดว้ยกนั 

ใครเป็นแมแ่ละพอ่? 

ชำยทีแ่มแ่ตง่งำนดว้ยเมือ่แรกเกดิคอืพอ่ของเด็กนัน้  

หำกพอ่แมย่งัไมไ่ดแ้ตง่งำน 

ฝ่ำยพอ่สำมำรถประกำศตนไดว้ำ่เขำเป็นพอ่ในขณะทีแ่มก่ ำลงัต ั้

งครรภ์หรือหลงัลูกเกดิ 

เขำสำมำรถท ำไดโ้ดยเขยีนลงในเอกสำรแจง้กำรเกดิ 

(กระดำษทีค่ณุไดร้บัเมือ่คณุใหก้ ำเนิดลูก) นอกจำกน้ี 

พอ่ยงัสำมำรถประกำศตวัวำ่เขำเป็นพอ่ดว้ยกำรปรำกฏตวัและแ

จง้ใหพ้ยำบำลผดงุครรภ์ทรำบ แจง้ไปทีท่ะเบียนรำษฎร์ 

แจง้ไปที ่NAV 

หรือแจง้กบัเจำ้หน้ำทีก่ระทรวงกำรตำ่งประเทศก็ได ้

(ทีส่ถำนทูตหรือสถำนกงสุล) ในกรณีทีพ่อ่อยูต่ำ่งประเทศ.  

ถำ้พอ่ไมป่ระกำศดว้ยตวัเองวำ่เขำเป็นพอ่ 

รฐัก็มีควำมรบัผดิชอบในกำรตดัสนิใจวำ่ใครคอืพอ่ของลูก 

จะเป็น NAV หรือศำลทีเ่ป็นฝ่ำยทีต่อ้งตดัสนิใจเรือ่งน้ี.  

ถำ้แมแ่ตง่งำนกบัผูห้ญงิดว้ยกนั 

ใหน้บัวำ่เธอคนนัน้เป็นแมร่ว่มกนั 

ถำ้แมอ่ยูก่บัผูห้ญงิคนหน่ึงโดยไมไ่ดแ้ตง่งำน 

สำมำรถนบัไดว้ำ่เธอเป็นแมด่ว้ยถำ้แมร่ว่มผูน้ ัน้ประกำศตนเป็น

แมอ่ีกคน หรือรฐัเป็นฝ่ำยตดัสนิใจก็ได ้ 
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ควำมรบัผดิชอ

บรว่มกนัตอ่ลูก 

ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้สองคนเป็น

คนจำ่ยคำ่ใช้จำ่

ยส ำหรบัเด็ก 

คณุสำมำรถตดิตอ่ NAV ไดห้ำกคณุสงสยัวำ่ NAV 

สำมำรถชว่ยคณุตดัสนิใจไดว้ำ่ใครเป็นพอ่ / 

แมร่ว่มของเด็กนัน้หรือไม ่ 

 

ใครมีควำมรบัผดิชอบบดิำมำรดำ(foreldreansvar/parental 

responsibility)? 

หำกคณุและพอ่ของเด็กเป็น samboer กนั 

คณุท ัง้สองมีควำมรบัผดิชอบตอ่เด็ก 

(ควำมรบัผดิชอบบดิำมำรดำ) 

นั่นหมำยควำมวำ่คณุท ัง้คูต่อ้งใหค้วำมรกัและกำรดแูลเอำใจใส่

แกบุ่ตร และพวกคณุตอ้งใหอ้ำหำร เสื้อผำ้และสิง่อืน่ ๆ 

ทีเ่ด็กตอ้งกำรเพือ่ใหพ้วกเขำมีควำมเป็นอยูท่ีด่ ี

นอกจำกน้ีพวกคณุยงัสำมำรถตดัสนิใจเรือ่งตำ่ง ๆ ส ำหรบัลูก 

เชน่ 

ลูก ๆ จะเขำ้นอนตอนไหน หรือลูก ๆ จะเขำ้โรงเรียนอนุบำล / 

โรงเรียนทีไ่หน  

 

 

พอ่แมท่ ัง้สองคนมีหน้ำทีจ่ำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรบัเด็ก 

โดยอำศยัพจิำรณำจำกจ ำนวนเงนิและรำยไดท้ี ่samboer 

แตล่ะคนมี 

พอ่แมท่ ัง้สองสำมำรถตกลงกนัไดว้ำ่แตล่ะฝ่ำยจะจำ่ยเทำ่ไหร ่ 

หำกคณุไมเ่ห็นดว้ยกบั samboer 

ของคณุเกีย่วกบัจ ำนวนเงนิทีพ่วกคณุจะจำ่ย 

คณุสำมำรถพูดคยุกบั NAV หรือ JURK ได ้  

 

 3.2.5 สทิธแิละหน้ำทีต่ำ่ง ๆ กบั NAV 

ลูกทีม่ีดว้ยกนั 

 

มนัอำจมีสว่นตอ่กำรประเมนิในกำรทีค่ณุอำศยัอยูก่บัแฟนเมือ่ 
NAV น ำมำพจิำรณำประกอบกนั 
และอยำ่งน้อยมีสว่นวำ่คณุจะไดส้ทิธปิระโยชน์เทำ่ไหรจ่ำกพวกเ
ขำ (เงนิหรือสิง่ของ) 
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แตง่งำนมำกอ่

น 

ถำ้คณุและคู ่samboer ของคุณมีลูกดว้ยกนั 
พวกคณุท ัง้สองจะมีสทิธแิละหน้ำทีต่ำ่ง ๆ กบั NAV 
ในแบบเดยีวกบัคูแ่ตง่งำน.  
 
หำกคณุและคู ่samboer ของคณุเคยแตง่งำนกนัมำกอ่น 
แตไ่มไ่ดแ้ตง่งำนกนัอีกตอ่ไปแลว้ 
พวกคณุท ัง้สองก็ยงัคงมีสทิธแิละหน้ำทีต่ำ่ง ๆ กบั NAV 
เปรียบเหมือนกบัวำ่พวกคณุแตง่งำนแลว้  
 
หำกคณุและคู ่samboer ของคณุไมม่ีลูกดว้ยกนั 
และยงัไมเ่คยแตง่งำนมำกอ่น 
พวกคณุจะไมม่ีสทิธแิละหน้ำทีต่ำ่ง ๆ ตอ่ NAV 
แบบเดยีวกนักบัคูส่มรส 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้ำทีข่อ้ผกูม ั

ดของ NAV 

ทีต่อ้งใหค้ ำแน

ะน ำ 

 

ดำ้นลำ่งน้ีเป็นภำพรวมของสทิธปิระโยชน์บำงอยำ่งจำก NAV 
ทีส่ ำคญัส ำหรบัคณุทีม่ี samboer:  
 

 เงนิบ ำนำญชรำภำพ (พรบ. ประกนัสงัคม บทที ่3, 19)  

 เงนิช่วยเหลือกำรฝงัศพ (งำนศพ) (พรบ. ประกนัสงัคม 
มำตรำที ่7-2) 

 เงนิค ำนวณผูพ้กิำร (พรบ. ประกนัสงัคม บทที ่12) 

 เงนิผูพ้กิำรใหคู้ส่มรสทีย่งัมีชีวติอยู่ (พรบ. ประกนัสงัคม 
มำตรำที ่12-18) 

 เงนิส ำหรบัแมห่รือพอ่เลี้ยงเดีย่ว (พรบ. ประกนัสงัคม 
บทที ่15) 

 เงนิส ำหรบัผูท้ีใ่หก้ำรดแูล (พรบ. ประกนัสงัคม บทที ่16) 

 เงนิส ำหรบัคูส่มรสทีย่งัมีชีวติอยู่ (พรบ. ประกนัสงัคม 
บทที ่17) 

 เงนิบ ำนำญชรำภำพส ำหรบัคูส่มรสทีย่งัมีชีวติอยู่ (พรบ. 
ประกนัสงัคม มำตรำที ่19-6) 

 
ส ำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัประโยชน์ทีค่ณุอำจจะไดร้บัและ
จ ำนวนเทำ่ใด โปรดตดิตอ่ส ำนกังำน NAV ในพื้นทีข่องคณุ 
คณุสำมำรถถำม NAV ไดว้ำ่กำรทีค่ณุมี  samboer 
จะมีผลแตกตำ่งอะไร  
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คุณมีหน้ำทีเ่ปิ

ดเผยขอ้มูล 

 

 

 

กำรเรียกรอ้ง 

เงนิคืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกังำน 

บรหิำรภำษี 

(Skatteetate

n) 

NAV มีหน้ำทีใ่หค้ ำแนะน ำ 
หมำยควำมวำ่พวกเขำจะใหข้อ้มูลนัน้ ๆ ทีค่ณุตอ้งกำร  
 

 

หำกคณุไดร้บัเงนิจำก NAV คณุตอ้งบอก NAV 

เกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในชีวติของคณุ 

ถำ้คณุยำ้ยเขำ้ไปอยูก่บัแฟนขณะทีค่ณุรบัเงนิจำก NAV 

คณุมีหน้ำทีบ่อกให ้NAV ทรำบควำมจรงิ เมือ่คณุมี samboer 

มนัสำมำรถสง่ผลตอ่จ ำนวนเงนิทีค่ณุจะไดร้บัจำก NAV 

 

 

หำกคณุไดร้บัเงนิจำก NAV 

โดยทีค่ณุไมม่ีสทิธิห์รือคณุไดร้บัเงนิมำกเกนิไปเพรำะคุณไมไ่ด้

บอก NAV ใหท้รำบเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงในชีวติของคุณ 

ฝ่ำย NAV สำมำรถเรียกรอ้งเงนิคืนจำกคุณได ้

สิง่น้ีเรียกวำ่กำรเรียกรอ้งเงนิคืน 

เพือ่หลีกเลีย่งกำรถูกเรียกรอ้งเงนิคืน 

สิง่ส ำคญัคอืคณุตอ้งพูดตำมจรงิกบั NAV 

และบอกพวกเขำเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงในชีวติของคุณ 

 

 
3.2.6 ภำษี 

กำรม ีsamboer อำจสง่ผลตอ่จ ำนวนภำษีทีค่ณุตอ้งจำ่ย 
 
 
คณุสำมำรถขอรบัขอ้มูลเกีย่วกบักฎกำรเสียภำษีไดโ้ดยไปทีเ่ว็บ
ไซต์ www.skatteetaten.no 
หรือโทรไปทีส่ ำนกังำนบรหิำรภำษีทำงโทรศพัท์ไดท้ีเ่บอร์:  
800 80 000 
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อำยุ 18 

ปีขึน้ไป 

 

อำศยัอยูด่ว้ยก ั

นมำแลว้ 2 ปี 

 

 

 

 

หรือมีลูกดว้ยก ั

น 

 

 

หรืออยูใ่นระห

วำ่ง 

รอใหลู้กเกดิ 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7 สทิธใินกำรพ ำนกั (อยูอ่ำศยั) ในนอร์เวย์ในฐำนะ 
samboer 

คณุสำมำรถไดร้บัใบอนุญำตผูพ้ ำนกัในฐำนะ samboer 
ในประเทศนอร์เวย์ น่ีคอืรูปแบบกำรเขำ้เมืองแบบครอบครวั  
 
เพือ่ใหม้ีสทิธิอ์ยูใ่นนอร์เวย์ในฐำนะ samboer ท ัง้คณุและ 
samboer ของคณุตอ้งมีอำยุ 18 ปีหรือมำกกวำ่น้ีขึน้ไป 
นอกจำกน้ียงัมขีอ้ก ำหนดวำ่พวกคณุตอ้งไมไ่ดแ้ตง่งำนกบัคนอื่
น  
 
คณุตอ้งอำศยัอยูก่บั samboer 
มำแลว้เป็นเวลำสองปีเพือ่ทีจ่ะมีสทิธิพ์ ำนกัอยูใ่นนอร์เวย์ในฐำน
ะ samboer และคุณจะตอ้งมีแผนทีจ่ะใชชี้วติอยูร่ว่มกนัตอ่ไป  

หำกพวกคณุอำศยัอยูด่ว้ยกนัในนอร์เวย์ในขณะทีค่ณุคนใดคน
หน่ึงอยูใ่นประเทศอยำ่งผดิกฎหมำย 
(ไมม่ีใบอนุญำตพ ำนกัอยูใ่นนอร์เวย์อยำ่งถูกตอ้ง) 
ระยะเวลำช่วงน้ีจะไมถู่กน ำมำพจิำรณำดว้ยเมือ่มีกำรค ำนวณระ
ยะเวลำทีพ่วกคณุไดอ้ำศยัอยูด่ว้ยกนั 

 
หำกคณุมีลูกกบั samboer ของคณุ 
พวกคณุไมต่อ้งรอใหอ้ยูอ่ำศยัใชชี้วติรว่มกนัเป็นเวลำสองปีตำม
ขอ้ก ำหนดดำ้นบน 
เมือ่เป็นดงัน้ีคุณสำมำรถไดร้บัใบอนุญำตมีถิน่พ ำนกัในฐำนะ 
samboer เพรำะพวกคณุมีลูกดว้ยกนั 
 
 
หำกคณุก ำลงัต ัง้ครรภ์คณุสำมำรถขอใบอนุญำตพ ำนกัอำศยัใน
นอร์เวย์ในฐำนะ  samboer ไดแ้มว้ำ่คุณและแฟนของคุณ 
(และพอ่ของเด็ก) จะไมเ่คยอยูด่ว้ยกนัมำกอ่นก็ตำม  
 
ตวัอยำ่ง: คณุอำศยัอยูใ่นนอร์เวย์มำแลว้เป็นเวลำสองปี 
คณุมีใบอนุญำตพ ำนกัอยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำยในฐำนะแรงงำ
นผูย้ำ้ยถิน่เขำ้ประเทศ(arbeidsinnvandrer) 
คณุพกัอำศยัอยูก่บัแฟนทัง้สองปีทีผ่ำ่นมำน้ี 
คณุก ำลงัตกงำนของคณุ แตค่ณุยงัอยำกจะอำศยัอยูใ่นนอร์เวย์ 
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ตดิตอ่ UDI  

(ส ำนกังำน 

ตรวจคนเขำ้เมื

อง) 

คณุสำมำรถท ำอะไรไดบ้ำ้ง 
 
 
ค ำตอบ: คณุสำมำรถยืน่ค ำรอ้งขอพ ำนกัในฐำนะ samboer ได ้
คณุอำศยัอยูก่บัแฟนมำแลว้เป็นเวลำสองปีและคณุท ัง้คูม่ีใบอนุ
ญำตพ ำนกัทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำย 
 
คณุสำมำรถตดิตอ่ส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมือง (UDI) 
หำกคณุมีค ำถำมเกีย่วกบัใบอนุญำตพ ำนกัส ำหรบั samboer  
พวกเขำมีหน้ำทีใ่หค้ ำแนะน ำ ซึง่หมำยควำมวำ่ UDI 
จะใหข้อ้มูลคณุเกีย่วกบัสทิธติำ่ง ๆ ของคุณ  
 
 

 4.0 สทิธแิละภำระหน้ำทีต่ำ่ง ๆ เมือ่ SAMBOER 
ท ัง้สองฝ่ำยยำ้ยออกจำกกนั 
(แยกทำงกนั) 

  
 4.1 ใครจะไดอ้ะไรเมือ่ samboer ท ัง้สองฝ่ำยยำ้ยออกจำกกนั 

 
 เมือ่คูส่มรสยำ้ยออกจำกกนั 

พระรำชบญัญตักิำรสมรสจะตดัสนิวำ่ทรพัย์สนิ  

(ทีอ่ยูอ่ำศยั รถยนต์หรือสิง่อืน่ ๆ ) 

เงนิและหน้ีสนิจะถูกแบง่อยำ่งไร 

เรำไมม่ีกฎหมำยดงักลำ่วส ำหรบั samboer 

ดงันัน้จงึเป็นกำรยำกทีจ่ะทรำบวำ่ทรพัย์สนิ 

เงนิและหน้ีสนิจะแบง่อยำ่งไรเมือ่ samboer 

แยกทำงและยำ้ยออกจำกกนั  

ดำ้นลำ่ง JURK ไดใ้หภ้ำพรวมวำ่คุณมีสทิธใิด ๆ บำ้ง 

หำกคณุยำ้ยจำก samboer ของคณุ 
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 4.2 ขอ้ตกลงกำรอยูร่ว่มกนั (Samboeravtale) 

ขอ้ตกลง 

กำรอยูร่ว่มกนั  

(Samboer-

avtale) 

หำกคณุและ samboer ของคุณยำ้ยออกจำกกนั 

คณุอำจท ำขอ้ตกลงวำ่พวกคณุจะแบง่ทรพัย์สนิ 

เงนิและหน้ีสนิเมือ่คุณยำ้ยออกจำกกนัอยำ่งไร 

สิง่น้ีเรียกวำ่ขอ้ตกลงกำรอยูร่ว่มกนั (samboeravtale) 

 

หำก samboer ท ัง้สองฝ่ำยไดท้ ำขอ้ตกลง samboeravtale 

ไวแ้ลว้วำ่ใครจะไดอ้ะไรหลงัจำกแยกทำงกนั 

พวกคณุจะตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ตกลงนัน้ 

นั่นเป็นเพรำะขอ้ตกลงมีผลผกูพนั 

มนัหมำยควำมวำ่พวกคณุจะไมส่ำมำรถเปลีย่นใจไดห้ลงัจำกทีพ่

วกคณุเขยีนขอ้ตกลงนัน้ขึน้ 

เวน้แตว่ำ่คณุท ัง้สองตกลงกนัหรือถำ้ขอ้ตกลงนัน้ไมด่สี ำหรบัคุณ

คนใดคนหน่ึง (ไมม่ีสมเหตสุมผล)  

คณุสำมำรถอำ่นเพิม่เตมิเกีย่วกบั samboeravtale ในบทที ่

6.2  

 4.3 ไมม่ี samboeravtale 

เก็บไวซ้ึ่งทรพั

ย์สนิ 

เงนิและหน้ีสนิ

ของตวัเอง 

 

เก็บรกัษำไวซ้ึ่ง

มูลคำ่ของทรพั

ย์สนิและตวัทร ั

พย์สนิเอง 

 

 

 

 

หำก samboer ท ัง้สองฝ่ำยไมไ่ดท้ ำขอ้ตกลงใด ๆ กฎก็คอืวำ่ 
samboer ท ัง้สองฝ่ำยก็เก็บรกัษำทรพัย์สนิ เงนิและหน้ีสนิตำ่ง 
ๆ ของตวัเองถำ้พวกเขำแยกทำงและยำ้ยออกจำกกนั 
พวกเขำรกัษำท ัง้มูลคำ่ของทรพัย์สนิ 
(ทรพัย์สนิทีต่คีำ่เป็นเงนิได)้ และตวัทรพัย์สนิเอง หำก 
samboer ฝ่ำยหน่ึงมีหน้ีสนิเธอหรือเขำจะเป็นหน้ีนัน้คนเดยีว 
 
หำกคณุเป็นเจำ้ของบำ้นหลงัหน่ึงคนเดยีว 

(เป็นเจำ้ของแตเ่พียงผูเ้ดยีว/eneeie) คุณจะไดไ้วท้ ัง้มูลคำ่บำ้น 

(มูลคำ่ทีต่เีป็นเงนิไดข้องบำ้นหลงันัน้) และตวับำ้นหลงันัน้เอง  

 

 

ตวัอยำ่ง: Ida ไดร้บัมรดกบำ้นในปี 1999 

และเธออำศยัอยูท่ีน่ ั่นต ัง้แตน่ัน้เป็นตน้มำ ในปี 2002 

แฟนของเธอชือ่ Ivar ยำ้ยเขำ้ไปอยูก่บัเธอทีบ่ำ้นหลงัน้ี 
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สทิธิใ์นกำรไดเ้

ขำ้ครอบครอง

ทีอ่ยูอ่ำศยั 

 

 

สทิธใิชส้อย(Br

uksrett) 

 

รบัชว่งตอ่สญั

ญำเชำ่ 

 

คำ่ตำ่งตอบแท

น(Vederlag) 

 

 

สว่นแบง่ 

(Eierandel) 

 

 

พวกเขำไมม่ี samboeravtale ตอ่มำในปี 2005 

ควำมสมัพนัธ์สิน้สุดลงและ Ivar ยำ้ยออกจำกบำ้นอีกคร ัง้ 

ใครจะเป็นคนไดบ้ำ้นเมือ่พวกเขำยำ้ยออกจำกกนั? 

ค ำตอบ: เน่ืองจำก Ida เป็นเจำ้ของบำ้นคนเดยีว 

เธอจะไดบ้ำ้นท ัง้หลงัเมือ่พวกเขำยำ้ยออกจำกกนั 

เธอไดท้ ัง้มูลคำ่ของบำ้น (มูลคำ่ทีต่เีป็นเงนิไดข้องบำ้นหลงันัน้) 

และตวับำ้นหลงันัน้  

ส ำหรบักฎท ั่วไปน้ีอำจมีขอ้ยกเวน้ซึง่ท ำให ้Ivar 

สำมำรถรบัสว่นแบง่ของมูลคำ่บำ้นหรือบำงสว่นของตวับำ้นได ้

(ดหูวัขอ้ 4.4 และ 4.5)  

 

4.3.1 ขอ้ยกเวน้ 

มีขอ้ยกเวน้สีข่อ้ส ำหรบักฎหลกัทีว่ำ่ samboer 

เก็บรกัษำไวซ้ึง่ทรพัย์สนิ เงนิและหน้ีสนิตำ่ง ๆ 

ของตวัเองหำกพวกเขำยำ้ยออกจำกกนั:  

1. คณุอำจมีสทิธทิีจ่ะไดค้รอบครองทีอ่ยูอ่ำศยัทีพ่วกคณุเคย

อำศยัอยู ่(ทีอ่ยูอ่ำศยัรว่มกนั) และของใช้ในครวัเรือน 

(เฟอร์นิเจอร์ สิง่ของตำ่ง ๆ ) ถงึแมว้ำ่ samboer 

ของคณุเป็นเจำ้ของ 

 

2. คณุอำจมีสทิธใิชบ้ำ้นทีพ่วกคณุเคยอำศยัอยูต่อ่ไปแมว้ำ่ 

samboer ของคณุจะเป็นเจำ้ของ (สทิธใิช้สอย) 

 

3. คณุอำจมีสทิธเิขำ้รบัชว่งตอ่สญัญำเชำ่ที ่samboer 

ของคณุมชืีอ่อยู ่

 

 

4. คณุอำจไดร้บัคำ่ตำ่งตอบแทน (เงนิ) จำก samboer 

ของคณุ หำก 

samboerของคุณไดร้บัผลประโยชน์ทำงกำรเงนิอนัเป็นเ

หตเุน่ืองมำจำกคุณในระหวำ่งกำรใชชี้วติอยูร่ว่มกนั 
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นอกเหนือจำกขอ้ยกเวน้สีป่ระกำรทีว่ำ่มำแลว้ 

คณุอำจลงมือลงแรงเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่ควำมเป็นเจำ้ของในทรพัย์สิ

นของ samboer ของคณุดว้ย 

นั่นหมำยถงึคุณเป็นเจำ้ของสิง่ของตำ่ง ๆ บำงสว่น (บำ้น, 

รถยนต์หรืออยำ่งอืน่) 

ดงันัน้คณุจะไดร้บับำงสว่นของทรพัย์สนิเมือ่คณุแยกยำ้ยจำกกนั 

อำ่นเพิม่เตมิเกีย่วกบั 

อำ่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิีไดส้ว่นแบง่ในบทที ่3.1.3.3 

 4.3.1.1 ขอ้ยกเวน้ส ำหรบัทีอ่ยูอ่ำศยัทีพ่วกคณุเคยอำศยัอยู ่
(ทีอ่ยูอ่ำศยัทีใ่ช้อยูร่ว่มกนั)  

 
 

 

 

 

 

 

ใครคอื 

samboer 

ท ัง้สอง? 

 

 

พระรำชบญัญตัชุิมชนกำรเคหะเป็นกฎหมำยทีก่ ำหนดวำ่จะเกดิ

อะไรขึน้กบัทีอ่ยูอ่ำศยัและเครือ่งใชใ้นครวัเรือน 

(เฟอร์นิเจอร์และสิง่ของตำ่ง ๆ ) 

หำกผูท้ีอ่ำศยัอยูใ่นบำ้นยำ้ยออกหรือหำกคนใดคนหน่ึงในนัน้เสี

ยชีวติ  

 

กฎตำ่ง ๆ ใน พระรำชบญัญตัน้ีิสำมำรถน ำมำปรบัใชใ้นกรณีที ่

samboer 

ยำ้ยออกจำกกนัหำกพวกเขำไมม่ีขอ้ตกลงวำ่ใครจะเขำ้ครอบคร

องทีพ่กัอำศยัและของใชใ้นบำ้น  

เพือ่ใหม้ีสทิธติำ่ง ๆ ตำมพระรำชบญัญตัชุิมชนกำรเคหะ 

samboer ท ัง้สองจะตอ้ง:  

- เป็นคนสองคนหรือคนทีไ่มไ่ดแ้ตง่งำนจ ำนวนมำกกวำ่นัน้  

- อำยุมำกกวำ่ 18 ปี 

- อยูใ่นทีอ่ยูอ่ำศยัเดยีวกนั 

- อยูด่ว้ยกนัมำแลว้สองปีขึน้ไปหรือนำนกวำ่นัน้ 

หรือมลีูกดว้ยกนัหรือรอลูกคลอดดว้ยกนั  
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  สทิธใินกำรเขำ้ครอบครองทีอ่ยูอ่ำศยัรว่มและเครือ่งใชใ้นบำ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณตอ้งจำ่ยคำ่ 

ทีอ่ยูอ่ำศยั 

 

เหตทุีน่่ำเชือ่ถื

อ 

(Sterke 

grunner) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระรำชบญัญตัชุิมชนกำรเคหะระบุวำ่ samboer 

อำจมีสทิธทิีจ่ะเขำ้ครอบครองทีอ่ยูอ่ำศยัรว่มและเครือ่งใชใ้นบำ้
นถำ้หำกวำ่:  

- มเีหตทุีน่่ำเชือ่ถือ (Sterke grunner) 

- ทีอ่ยูอ่ำศยันัน้ไดถู้กใชเ้พือ่เป็นทีอ่ยูอ่ำศยัรว่มกนัส ำหรบั 

samboer 

ทัง้สองเทำ่นัน้และไมไ่ดถู้กใชเ้ป็นทรพัย์สนิเชงิพำณิชย์ 

(รำ้นคำ้ ฟำร์ม) 

- ผูเ้ป็นเจำ้ของทีอ่ยูอ่ำศยันัน้ไมไ่ดร้บัเป็นมรดกหรือไดร้บั

มอบเป็นของขวญัจำกครอบครวัของเขำเองและทีอ่ยูอ่ำศ ั

ยไมต่ดิ odelsrett 

(สทิธใินกำรสืบทอดเป็นของญำตทิีใ่กลช้ดิทีสุ่ดกบัเจำ้ของ

ฟำร์ม 

ฟำร์มตอ้งมีขนำดทีแ่น่นอนและอยูใ่นควำมครอบครองข

องครอบครวัอยำ่งตอ่เน่ืองในชว่ง 20 ปีทีผ่ำ่นมำ) 

 

 

หำกคณุมีสทิธเิขำ้ครอบครองทีอ่ยูอ่ำศยั 
คณุตอ้งช ำระรำคำบำ้นเต็มจ ำนวน  
 
 
อะไรคอืเหตผุลทีน่่ำเชือ่ถือ?  
 
Samboer อำจมี "เหตผุลทีน่่ำเชือ่ถือ" 
หำกผลประโยชน์และควำมจ ำเป็นของเขำ / 
เธอและมีน ้ำหนกัมำกกวำ่ของผูอ้ืน่ในกำรเก็บบำ้นไว ้ 

 

ยกตวัอยำ่งเชน่ 
กรณีทีเ่ด็กมีควำมจ ำเป็นทีต่อ้งอยูบ่ำ้นหลงันัน้และ samboer 
ฝ่ำยทีไ่มไ่ดเ้ป็นเจำ้ของบำ้นจะเป็นฝ่ำยดแูลลูก ๆ  
 
ในแตล่ะกรณีจะตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำวำ่ samboer มี 
"เหตผุลทีน่่ำเชือ่ถือ" ทีจ่ะเขำ้มำครอบครองทีอ่ยูอ่ำศยั  
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สำมำรถอยูใ่น

บำ้นได ้

 

คำ่เชำ่บำ้น(Hu

sleie) 

 

 

 

 

เหตผุลพเิศษ(

Særlige 

grunner) 

 

 

 

 

 

สญัญำเชำ่ 

 

 

 

 
ในกำรรบัสทิธเิขำ้ครอบครองทีอ่ยูอ่ำศยัภำยใตพ้ระรำชบญัญตัชุิ

มชนกำรเคหะจะมีขอ้เรียกรอ้งเยอะมำก  

 
หำกคณุสงสยัวำ่คณุสำมำรถครอบครองทีอ่ยูอ่ำศยันัน้ไดห้รือไม ่

คณุสำมำรถตดิตอ่ JURK หรือทนำยควำมไดท้ี ่

www.advokatenhjelperdeg.no 

  

สทิธใินกำรใชส้อยทีอ่ยูอ่ำศยัทีใ่ชร้ว่มกนั 

แมว้ำ่ samboer 

ฝ่ำยหน่ึงจะไมม่ีเหตผุลทีน่่ำเชือ่ถือเพียงพอทีจ่ะเขำ้ครอบครองบ้

ำนภำยใตพ้ระรำชบญัญตัชุิมชนกำรเคหะ 

เขำหรือเธออำจไดร้บัสทิธใินกำรใช้สอยทีอ่ยูอ่ำศยัดงักลำ่วในบำ

งกรณี  

สทิธใินกำรใชส้อยหมำยควำมวำ่ 

คณุไดร้บัอนุญำตใหอ้ำศยัอยูใ่นบำ้นรำวกบัวำ่เป็นบำ้นของคณุ

แมว้ำ่คณุจะไมไ่ดเ้ป็นเจำ้ของก็ตำม 

หำกฝ่ำยหน่ึงไดร้บัสทิธใินกำรใชบ้ำ้น 

อีกฝ่ำยอำจเรียกรอ้งใหค้ณุจำ่ยคำ่เชำ่บำ้น 

ในกำรรบัสทิธใินกำรใชบ้ำ้นตำมพระรำชบญัญตัชุิมชนกำรเคห

ะ คณุตอ้งมี "เหตผุลพเิศษ"  

 

อะไรคอืเหตผุลพเิศษ?  

ขอ้เรียกรอ้งในกำรไดร้บัสทิธใิช้สอยบำ้นจะน้อยกวำ่กำรเขำ้คร

อบครองบำ้นนิดหน่อย อยำ่งไรก็ตำม 

ขอ้เรียกรอ้งก็คอ่นขำ้งจะเยอะพอสมควรอยูก่อ่นทีบุ่คคลหน่ึงจะ

ไดร้บัสทิธใิช้สอย  

เชน่เดยีวกนักบักรณีถำ้คณุจะเขำ้ครอบครองบำ้น 
ก็ตอ้งมีกำรพจิำรณำวำ่ประโยชน์ของคณุและควำมจ ำเป็นของคุ
ณมีน ้ำหนกัมำกกวำ่ควำมจ ำเป็นของอีกฝ่ำยทีจ่ะเก็บบำ้นไวห้รือ
ไม ่ลูก ๆ จะอำศยัอยูท่ีไ่หน คุณเป็น samboer 

http://www.advokatenhjelperdeg.no/
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จะตอ้งแจง้ใหเ้

จำ้ของบำ้นทร

ำบ 

ในบำ้นหลงันัน้กนัมำนำนแคไ่หนและคณุเป็นเจำ้ของรว่มหรือไ
ม ่ก็มีควำมส ำคญัในกำรประเมนิดงักลำ่วน้ี  
 
 
สทิธใินกำรเขำ้รบัชว่งสญัญำเชำ่ทีพ่กัอำศยัทีใ่ชร้ว่มกนั 

ในบำงกรณี samboer 
อำจไดร้บัสทิธใินกำรรบัชว่งเชำ่ทีอ่ยูใ่นชือ่ของ samboer 
อีกฝ่ำยตำม พรบ. ชุมชนกำรเคหะ 
 
Samboer ฝ่ำยทีต่อ้งกำรรบัช่วงกำรเชำ่จะตอ้งมี 
"เหตผุลทีน่่ำเชือ่ถือ" อำ่นหวัขอ้ 4.4.1.1 
วำ่อะไรคอืเหตผุลทีน่่ำเชือ่ถือ  
 

เจำ้ของบำ้นเชำ่ (เธอหรือเขำทีเ่ป็นเจำ้ของบำ้น) 
ไมส่ำมำรถปฏเิสธไมใ่ห ้samboer เขำ้รบัชว่งสญัญำเชำ่ของ 
samboer อีกฝ่ำยได ้ 
Samboer 
ท ัง้สองฝ่ำยยงัคงตอ้งแจง้ใหเ้จำ้ของบำ้นทรำบเกีย่วกบัเรือ่งน้ี  
 
 
 

 4.3.1.2 ขอ้ยกเวน้อนัใหส้ทิธใินกำรรบัคำ่ตำ่งตอบแทน (เงนิ) 

 

กฎท ั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

หำกคณุไดม้อบทรพัย์สนิหรือเงนิใหก้บั samboer ของคณุ 
กฎท ั่วไปคอืคณุไมส่ำมำรถเรียกรอ้งคืนไดห้ำกคณุแยกยำ้ยจำก
กนั  

ตวัอยำ่ง: คณุไดใ้หภ้ำพวำดรำคำแพงเป็นของขวญัให ้
samboer ของคณุ 
นอกจำกน้ีคุณยงัจำ่ยเงนิเล็กน้อยเพือ่ปรบัปรุงหอ้งน ้ำของพวกคุ
ณ  
 
คณุสำมำรถเรียกของเหลำ่น้ีคืนไดห้รือไม ่
ถำ้พวกคณุแยกยำ้ยออกจำกกนั?  
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ขอ้ยกเวน้ 

 

 

 

 

 

คำ่ตำ่งตอบแท

น 

 

 

 

ใครคอื 

samboer? 

 

 

 

 

ขอ้ก ำหนดสอง

ขอ้ 

 

 

ผลประโยชน์ท

ำงกำรเงนิอยำ่ง

มำก 

 

 

 

ค ำตอบ: ไม ่โดยท ั่วไปแลว้เรียกคืนไมไ่ด ้
กฎหลกัคอืคณุไมส่ำมำรถเรียกคนืสิง่ของ / เงนิทีค่ณุไดใ้หก้บั 
samboer ของคณุไปแลว้  
 
ขอ้ยกเวน้: ในบำงกรณีคณุอำจไดร้บัคำ่ตำ่งตอบแทน (เงนิ) 
จำก samboer 
ของคณุหำกคณุใหเ้งนิหรือสิง่ของจ ำนวนมำกแกเ่ขำ 
คณุสำมำรถท ำขอ้ตกลงไดว้ำ่คณุจะไดร้บัคำ่ตำ่งตอบแทนจำก 
samboer ของคณุ  
 
 
 
 
 
หำกคณุและ samboer ของคุณไมไ่ดท้ ำขอ้ตกลงไว ้

และพวกคณุตกลงกนัไมไ่ดท้ีค่ณุคนใดคนหน่ึงจะไดร้บัคำ่ตำ่งต

อบแทน 

ศำลอำจตดัสนิวำ่คณุคนใดคนหน่ึงจะไดร้บัคำ่ตำ่งตอบแทน  

 

เพือ่ใหศ้ำลตดัสนิวำ่คณุจะไดร้บัคำ่ตำ่งตอบแทนคณุนัน้ 
คณุและ samboer 
ของคณุจะตอ้งอยูใ่นควำมสมัพนัธ์ทีม่ ั่นคงและมีลกัษณะคลำ้ยก
ำรแตง่งำน ซึง่หมำยควำมวำ่คณุและ samboer 
ของคณุควรอำศยัอยูใ่นทีพ่กัเดยีวกนัมำแลว้เป็นเวลำอยำ่งน้อย
สองปี หรือวำ่คุณมีลูกหรือก ำลงัจะมีลูกดว้ยกนั 
นอกจำกน้ีกำรอยูร่ว่มกนัแบบ samboer จะตอ้ง 
"เหมือนกำรแตง่งำน" หมำยควำมวำ่คณุและ samboer 
ของคณุจะตอ้งเป็น 
แฟน / คู ่และคุณอยูด่ว้ยกนัรำวกบัวำ่คณุแตง่งำนแลว้ 
 
นอกจำกน้ีจะตอ้งปฏบิตัติำมเงือ่นไข / ขอ้ก ำหนดสองประกำร: 
 
เงือ่นไขที ่1:  

 
คณุตอ้งไดม้อบเงนิหรือสิง่ของใหก้บั samboer ของคณุ 
และกำรกระท ำดงักลำ่วท ำให ้samboer 
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สมเหตสุมผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นแบง่ 

(eierandel) 

 

 

กำรเห็นพอ้งต้

องกนั 

 

ศำล 

 

 

 

 

ของคณุไดร้บัผลประโยชน์ทำงกำรเงนิอยำ่งมำก / stor 
økonomisk fordel.  
 
ตวัอยำ่งเชน่ คณุอำจไดใ้หผ้ลประโยชน์ทำงกำรเงนิอยำ่งมำกแก ่
samboer ของคณุ 
ถำ้คณุเป็นคนจำ่ยเงนิเพือ่ปรบัปรุงอพำร์ตเมนต์ของเขำ 
คณุอำจไดใ้หผ้ลประโยชน์ทำงกำรเงนิอยำ่งมำกแก ่samboer 
ของคณุอีกเชน่กนัหำกคณุเป็นคนดแูลลูก ๆ 
ดแูลบำ้นหรือท ำอำหำรเพือ่ให ้samboer 
ของคณุสำมำรถท ำงำนไดม้ำกขึน้ 
 
 เงือ่นไขที ่2:  
 
มนัจะตอ้งสมเหตสุมผลทีจ่ะใหค้ำ่ตำ่งตอบแทนแก ่samboer 
ฝ่ำยหน่ึง อยำ่งสมเหตสุมผลในทีน้ี่หมำยควำมวำ่ 
จะตอ้งมีควำมยุตธิรรมที ่samboer 
ฝ่ำยหน่ึงไดร้บัเงนิจำกอีกฝ่ำย 
หำกตอ้งกำรทรำบวำ่มีควำมสมเหตสุมผลทีจ่ะใหค้ำ่ตำ่งตอบแท
นแก ่samboer อีกฝ่ำยหน่ึงหรือไมน่ัน้ สำมำรถพจิำรณำไดว้ำ่ 
samboer 
ฝ่ำยนัน้จะมีควำมจ ำเป็นทีจ่ะใช้เงนิจ ำนวนน้ีในอนำคตหรือไม ่
ตวัอยำ่งเชน่ กำรช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรบัลูก ๆ 
หรือคำ่ใชจ้ำ่ยท ำนองน้ี 
กำรทีท่ ัง้คูอ่ยูร่ว่มกนัมำนำนแคไ่หนทีก็่มีควำมส ำคญัในกำรประ
เมนิน้ีเช่นกนั  
 
 
 
หำกครบตำมเงือ่นไขท ัง้สองขอ้ 

คณุอำจมีสทิธไิดร้บัคำ่ตำ่งตอบแทน 

ขอ้เรียกรอ้งในกำรไดร้บัคำ่ตำ่งตอบแทนดว้ยวธิีน้ีมีสูงมำก 

ดงันัน้ JURK แนะน ำให ้samboer ทุกคนท ำ 

samboeravtale 

อำ่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้ตกลงกำรอยูร่ว่มกนัในบทที ่6.2  

4.3.2 คุณไดร้บัสว่นแบง่ในทรพัย์สนิของ samboer ของคณุ 
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พูดคยุกบั 

JURK 

หรือทนำยควำ

ม 

 

 

 

 

 

ควำมรบัผดิชอ

บของบดิำมำร

ดำรว่มกนั 

 

 

หำกคณุไดร้บัสว่นแบง่ในสิง่ที ่samboer 

ของคณุเป็นเจำ้ของคนเดยีวมำกอ่น 

นั่นหมำยควำมวำ่คณุเป็นเจำ้ของบำงสว่นของทรพัย์สนินัน้ 

ดงันัน้คณุจะไดร้บัสว่นแบง่ในมูลคำ่ของทรพัย์สนิบำงสว่นหรือเ

ขำ้ครอบครองทรพัย์สนินัน้หำกคณุและ samboer 

ของคณุยำ้ยออกจำกกนั  

คณุและ samboer 

ของคณุจะตอ้งเห็นพอ้งวำ่ใครจะเขำ้มำครอบครองทรพัย์สนิ 

และใครจะเป็นฝ่ำยไดร้บัเงนิแทน 

(อำ่นเกีย่วกบักำรไดส้ว่นแบง่ในบทที ่3.2.3) 

 

หำกพวกคณุตกลงกนัไมไ่ด ้สำมำรถด ำเนินคดตีอ่ศำลได ้ 

ตวัอยำ่ง:  Ali ไดร้บัสดัสว่นกำรถือหุน้ 50% ในบำ้นของ Lise 

ในขณะทีพ่วกเขำอยูร่ว่มกนัแบบ samboer 

บำ้นหลงันัน้มีมูลคำ่ 2 ลำ้นโครนนอร์เวย์ Ali และ Lise 

ท ำขอ้ตกลงกนัวำ่ Lise จะเป็นฝ่ำยเขำ้ครอบครองบำ้น เพรำะ 

Ali เป็นเจำ้ของบำ้นครึง่หน่ึง (50%) Lise ตอ้งใหเ้งนิ Ali 

จ ำนวน 1 ลำ้นโครนนอร์เวย์ ดงันัน้ Ali และ Lise 

ก็ไดร้บัมูลคำ่ทรพัย์สนิเทำ่กนัถงึแมว้ำ่ Lisa จะเป็นฝ่ำยไดบ้ำ้น 

4.3.3 คุณจะรบัควำมช่วยเหลือไดจ้ำกทีไ่หน 

หำกคณุยำ้ยออกจำก samboer 

ของคณุและคุณสงสยัวำ่จะเกดิอะไรขึน้กบัทรพัย์สนิ 

เงนิและหน้ีสนิ คุณสำมำรถ:  
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ทัง้คูต่อ้งจำ่ยคำ่

ใช้จำ่ย 

ใหก้บัลูก ๆ  

 

ตดิตอ่ JURK 

หรือ NAV 

 

 

ทีอ่ยูอ่ำศยัถำว

ร 

ทีอ่ยูแ่บบแบง่ส

รร 

 

 

ตดัสนิใจ 

 

 

กำรตดิตอ่ 

(Samvær) 

 

ขอ้ตกลง 

 

ศำล 

 

คยุกบั JURK, 

familievernk

ontor 

 

 ตดิตอ่ JURK 

พวกเรำสำมำรถใหค้ ำแนะน ำคุณเกีย่วกบัสทิธแิละภำระห

น้ำทีต่ำ่ง ๆ ควำมช่วยเหลือท ัง้หมดทีว่ำ่มำน้ีฟรี 

 ตดิตอ่ทนำยควำม 

กำรขอควำมชว่ยเหลือจำกทนำยควำมมีคำ่ใชจ้ำ่ย 

 

4.4 สทิธแิละหน้ำทีอ่ืน่ ๆ 

4.4.1 สทิธแิละหน้ำทีต่ำ่ง ๆ ตอ่ลูกทีม่ีดว้ยกนั 

ใครมีคอืผูม้ีควำมรบัผดิชอบของบดิำมำรดำ? 

แมว้ำ่พอ่แมจ่ะยำ้ยออกจำกกนั 

พวกเขำก็ยงัมีควำมรบัผดิชอบของบดิำมำรดำรว่มกนัตอ่ลูกทีท่ ัง้

สองมีดว้ยกนั 

นั่นหมำยควำมวำ่ 

ท ัง้พอ่และแมต่อ้งใหค้วำมรกัและกำรดแูลเอำใจใสแ่กลู่ก ๆ 

และพวกเขำจะตอ้งใหอ้ำหำร เสื้อผำ้และสิง่อืน่ ๆ 

ทีลู่กของพวกเขำตอ้งกำรเพือ่ทีจ่ะไดม้ีควำมเป็นอยูท่ีด่ี 

นอกจำกน้ีผูป้กครองท ัง้สองคนยงัสำมำรถตดัสนิใจเลือกสิง่ตำ่ง 

ๆ ส ำหรบัลูกได ้ 

ทัง้พอ่และแมจ่ะตอ้งจำ่ยคำ่เลี้ยงดเูด็ก เช่น คำ่อำหำรทีเ่ด็กกนิ 

หรือคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่ง ๆ  

ในกำรท ำกจิกรรมยำมวำ่งและอืน่ ๆ 

ผูป้กครองสำมำรถตกลงกนัไดว้ำ่แตล่ะคนจะจำ่ยคนละเทำ่ไหร ่ 

หำกพอ่แมต่กลงกนัไมไ่ดก้บัจ ำนวนเงนิทีแ่ตล่ะคนจะจำ่ย 

พวกเขำสำมำรถพูดคยุกบั NAV หรือ JURK ได ้

จ ำนวนเงนิทีแ่ตล่ะคนจะจำ่ยขึน้อยูก่บัวำ่แตล่ะคนมีรำยไดเ้ทำ่ใด 

  

เด็กจะอำศยัอยูท่ีไ่หน? 

หำกพอ่แมย่ำ้ยออกจำกกนั 

พวกเขำจะตอ้งตกลงกนัวำ่ลูกจะอยูท่ีไ่หน 



 35 

หรือทนำยควำ

ม 

 

 

 

แจง้ NAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีท่ีเ่ด็กอำศยัอยูอ่ยำ่งถำวรเด็กก็จะมี "ทีอ่ยูอ่ำศยัถำวร/ fast 

bosted" และลูกสำมำรถไปอยูก่บัพอ่แมท่ ัง้สองคนไดม้ำกเทำ่ 

ๆ กนั และเด็กจะมี "ทีอ่ยูแ่บบแบง่สรร/ delt bosted" 

 

ผูป้กครองฝ่ำยทีม่ีลูกอำศยัอยูด่ว้ยแบบถำวรสำมำรถตดัสนิใจเรื่

องตำ่ง ๆ ทีม่ีควำมส ำคญัในชีวติประจ ำวนัของเด็ก ตวัอยำ่งเช่น 

อำจตดัสนิใจเรือ่งทีอ่ยูว่ำ่ลูกจะอยูท่ีไ่หนในประเทศน้ี 

และลูกจะไปสถำนรบัเลี้ยงเด็กทีไ่หน 

ผูป้กครองฝ่ำยน้ีสำมำรถตดัสนิใจเรือ่งดงักลำ่วไดแ้ตเ่พียงผูเ้ดีย

วแมว้ำ่ผูป้กครองท ัง้ฝ่ำยพอ่และฝ่ำยแมจ่ะมีควำมรบัผดิชอบขอ

งบดิำมำรดำท ัง้คูก็่ตำม 

แมว้ำ่พอ่แมจ่ะยำ้ยออกจำกกนั 

และเด็กมีถิน่ทีอ่ยูถ่ำวรกบัผูป้กครองคนใดคนหน่ึง 

ผูป้กครองท ัง้สองตำ่งก็สำมำรถมีสทิธทิีจ่ะอยูก่บัเด็กได ้

น่ีเรียกวำ่สทิธติดิตอ่กบัลูก (samværsrett)  

เรือ่งทีอ่ยูถ่ำวรและกำรเยีย่มลูกสำมำรถมีกำรตกลงกนัไดร้ะหวำ่

งพอ่แมท่ ัง้สอง กำรทีพ่อ่แมจ่ะเคยแตง่งำนหรือเป็น samboer 

ก็ไมม่ีผลกระทบใด ๆ กบัขอ้ตกลงดงักลำ่ว 

หำกพอ่แมต่กลงกนัไมไ่ดเ้กีย่วกบัเรือ่งสถำนทีท่ีเ่ด็กจะอำศยัอยู่

อยำ่งถำวรหรือผูป้กครองแตล่ะคนจะตดิตอ่ลูกไดเ้ทำ่ไหร ่

ศำลจะเป็นผูท้ีต่อ้งตดัสนิเรือ่งน้ี 

  

คณุสำมำรถขอควำมชว่ยเหลือจำก JURK, 

familievernkontoret 

หรือทนำยควำมหำกคณุมีค ำถำมเกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบของบิ

ดำมำรดำ ทีอ่ยูอ่ำศยัและกำรตดิตอ่ลูก 

หมำยเลขโทรศพัท์และทีอ่ยูส่ำมำรถพบไดใ้นบทที ่7.0  

 

4.4.2 สทิธแิละหน้ำทีต่ำ่ง ๆ ที ่NAV 



 36 

กำรยำ้ยออกจำก samboer 

ของคณุอำจสง่ผลกระทบตอ่สทิธทิีค่ณุมกีบั  

หำกคณุไดร้บัเงนิช่วยเหลือจำก NAV 

คณุตอ้งบอกพวกเขำวำ่คณุยำ้ยออกจำก samboer ของคณุ  

หำกคณุสงสยัวำ่คณุมีสทิธไิดร้บัประโยชน์จำก NAV 

หรือไมเ่มือ่คณุยำ้ยจำก samboer ของคุณ 

โปรดตดิตอ่ส ำนกังำน NAV ในพื้นทีข่องคณุ 

 

4.4.3 สทิธทิีจ่ะพ ำนกัอยูใ่นนอร์เวย์ในฐำนะ samboer 

หำกคณุไดร้บัใบอนุญำตพ ำนกัอำศยัช ั่วครำว (midlertidig 

oppholdstillatelse) ในฐำนะ samboer ในนอร์เวย์ 

คณุสำมำรถยืน่ขอใบอนุญำตพ ำนกัถำวร (permanent 

oppholdstillatelse) หลงัจำกผำ่นไปแลว้สำมปี 

ใบอนุญำตอยูอ่ำศยัถำวรมีอำยุกำรใชง้ำนตลอดชีพ  

หำกคณุยำ้ยออกจำก samboer 

ของคณุเมือ่คณุไดร้บัใบอนุญำตมีถิน่ทีอ่ยูถ่ำวรแลว้คณุยงัสำมำ

รถอำศยัอยูใ่นนอร์เวย์ตอ่ได ้

หำกคณุไดร้บัใบอนุญำตผูพ้ ำนกัอำศยัในฐำนะ samboer 

แตย่ำ้ยจำก samboer 

ของคณุกอ่นทีจ่ะไดร้บัใบอนุญำตพ ำนกัถำวร 
กฎท ั่วไปคอืคณุไมม่ีสทิธิอ์ยูอ่ำศยัในนอร์เวย์อีกตอ่ไป 

4.4.3.1 อำศยัอยูด่ว้ยพื้นฐำนแบบผูท้ีพ่ึง่ตนเอง (selvstendig 
grunnlag) 

มีกฎพเิศษอยำ่งหน่ึงทีบ่งัคบัใชห้ำก samboer 

ของคณุใชค้วำมรุนแรงกบัคณุ กฎน้ียงัใช้บงัคบัหำกลูก ๆ 

ของคณุตอ้งเผชญิกบัควำมรุนแรงจำก samboer 

ของคณุอีกดว้ย 

กฎน้ีเรียกวำ่ "อำศยัอยูด่ว้ยพื้นฐำนแบบผูท้ีพ่ึง่ตนเอง/ opphold 

på selvstendig grunnlag" 

กฎน้ีอนุญำตใหค้ณุไดร้บัใบอนุญำตพ ำนกัอยูใ่นนอร์เวย์แมว้ำ่คุ

ณจะยำ้ยออกจำก samboer 
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ของคณุกอ่นทีพ่วกคุณจะอยูก่นิกนัครบสำมปีและกอ่นทีค่ณุจะไ

ดร้บัใบอนุญำตพ ำนกัถำวร  

คณุยืน่ค ำรอ้งขออำศยัอยูด่ว้ยพื้นฐำนแบบผูท้ีพ่ึง่ตนเองไดท้ีส่ ำนั

กงำนต ำรวจตรวจคนเขำ้เมือง (UDI) 

ส ำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัใบอนุญำตมีถิน่พ ำนกัและกำรอำ

ศยัอยูด่ว้ยพื้นฐำนแบบผูท้ีพ่ึง่ตนเอง โปรดตดิตอ่ JURK 

 

 

 5.0 สทิธแิละภำระหน้ำทีต่ำ่ง ๆ เมือ่ SAMBOER 
ฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงเสียชีวติ 

 
 

 

ใครไดอ้ะไรบำ้

ง? 

 

กฎหมำยมรดก 

 

 

 

คนสองคน 

อำยุเกนิ 18 ปี 

 

 

 

 

 

5.1 ค ำน ำ 

หำกบุคคลนึงเสียชีวติ 

บุคคลนัน้เองหรือกฎหมำยสำมำรถตดัสนิใจวำ่จะแจกจำ่ยทรพัย์

สนิ เงนิและหน้ีสนิของผูเ้สียชีวติอยำ่งไร 

ซึง่ปกตมิกัจะแบง่กนัระหวำ่งคูส่มรส, samboer, ลูก 

หรือหลำน  

Arveloven หรือกฎหมำยมรดก 

ก ำหนดวำ่คณุจะไดร้บัเงนิและสิง่ของเทำ่ใดหำก samboer 

ของคณุเสียชีวติ Samboer 

ของคณุสำมำรถเขยีนพนิยักรรมวำ่จะใหใ้ครไดร้บัมรดกเป็นทร ั

พย์สนิและเงนิ 

5.2 ใครคอื samboer ตำมกฎหมำยมำดก 

ภำยใตก้ฎหมำยมรดกนัน้ samboer เป็นคนสองคนทีอ่ำยุเกนิ 

18 ปีซึง่ไมไ่ดแ้ตง่งำนหรือเป็น samboer อยูก่บัผูอ้ืน่อยูแ่ลว้ 

และอำศยัอยูใ่น "ควำมสมัพนัธ์แบบกำรแตง่งำน/ 

ekteskapslignende parforhold" 

 

หมำยควำมวำ่อะไร?  
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ตอ้งอำศยัอยูด่้

วยกนั 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งเป็นคูร่กั / 

แฟนกนั 

 

อยูด่ว้ยกนัมำเ

ป็นเวลำหำ้ปีห

รือมีลูกดว้ยกนั 

 

 

Uskifte = 

เลือ่นเวลำแบง่

มรดกผูต้ำยออ

กไป 

 

 

 

 

 

 

ตำมกฎหมำยมรดก samboer คอืคนสองคน 

ดงันัน้บุคคลหน่ึงไมส่ำมำรถเป็น samboer 

กบับุคคลหลำยคนพรอ้มกนัได ้หำกคณุอำศยัอยูร่วมกบัเพือ่น ๆ 

ของคณุ นั่นไมไ่ดห้มำยควำมวำ่พวกคณุเป็น samboer 

ตำมกฎหมำยมรดก Samboer สำมำรถเป็นไดท้ ัง้ชำยและหญงิ 

ผูห้ญงิสองคนหรือผูช้ำยสองคนก็ได ้ 

Samboer จะตอ้ง "อยูด่ว้ยกนั" 

ซึง่หมำยควำมวำ่พวกเขำจะตอ้งอำศยัอยูใ่นทีอ่ยูอ่ำศยัเดยีวกนั 

(บำ้น อพำร์ทเมนต์หรืออะไรท ำนองน้ี) ไมจ่ ำเป็นที ่samboer 

จะตอ้งลงทะเบียนในทีอ่ยูเ่ดยีวกนั 

ถงึกระนัน้มนัก็อำจเป็นกำรดทีีพ่วกคณุลงทะเบียนทีอ่ยูเ่ดยีวกนัใ

นฐำนขอ้มูลทะเบียนรำษฎร์เพือ่เป็นหลกัฐำนวำ่พวกคณุอำศยัอ

ยูร่ว่มกนัมำนำนเทำ่ไหรแ่ลว้ หำก samboer 

ฝ่ำยหน่ึงอำศยัอยูท่ีอ่ืน่ในช่วงเวลำทีส่ ัน้ เช่น 

เมือ่เธออยูใ่นชว่งวนัหยุดพกัผอ่นเน่ืองจำกกำรศกึษำหรือหำก 

samboer ฝ่ำยหน่ึงตอ้งยำ้ยไปอยูท่ีบ่ำ้นพกัคนชรำ 

พวกเขำจะยงัคงเป็น samboer กนัภำยใตก้ฎหมำยมรดก   

 

 

 

กำรเป็น samboer กนัควรเป็น "เหมือนกำรแตง่งำน" 

ซึง่หมำยควำมวำ่ samboer ท ัง้สองจะตอ้งเป็นแฟน / คูก่นั 

และพวกเขำอำศยัอยูด่ว้ยกนัรำวกบัวำ่พวกเขำแตง่งำน  

 

เพือ่ให ้samboer มีสทิธติำ่ง ๆ ภำยใตก้ฎหมำยมรดก 

พวกเขำจะตอ้งเป็น samboer 

กนัมำเป็นเวลำหำ้ปีหรือมำกกวำ่นัน้ 

หรือพวกเขำจะตอ้งมีลูกดว้ยกนัหรือรอลูกคลอดดว้ยกนั  

 

5.3 สทิธทิีจ่ะอยูใ่นทีอ่ยูอ่ำศยัเดมิตอ่ไปในฐำนะ samboer 
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อะไรทีค่ณุสำม

ำรถเขำ้ครอบค

รองได?้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสำมำรถคง

ไวซ้ึ่งกำรไมเ่ป

ลีย่นแปลงไดน้

ำนแคไ่หน 

 

ค ำยนิยอมจำก 

ลูกตดิ 

 

 

 

 

หน้ีสนิ 

 

 

ใครก็ตำมทีเ่ป็น samboer กบัผูเ้สียชีวติในเวลำทีเ่ขำเสียชีวติ 

อำจมีสทิธคิงไวซ้ึ่งกำร "ไมเ่ปลีย่นแปลง/ uskifte"   

«Uskifte» หมำยควำมวำ่จะไมม่ีกำรแบง่ปนัสิง่ของตำ่ง ๆ 

และเงนิในทนัทีที ่samboer คนหน่ึงเสียชีวติ 

แตจ่ะเกดิขึน้หลงัจำกนัน้ 

มนัอำจจะเป็นเรือ่งดีส ำหรบัผูท้ีย่งัมีชีวติอยู่ 

นั่นเป็นเพรำะเธอสำมำรถอยูต่อ่ไดเ้หมือนกอ่น 

เธอไมจ่ ำเป็นตอ้งยำ้ยออกจำกบำ้นทีเ่ธอและ samboer 

ของเธออำศยัอยูด่ว้ยมำกอ่น 

และเธอก็ไมจ่ ำเป็นตอ้งมอบทรพัย์สนิหรือเงนิใด ๆ 

ใหก้บัทำยำทคนอืน่ ๆ 

เฉพำะ samboer ทีม่ีลูก 

เคยมีหรือก ำลงัจะมีลูกกบัผูต้ำยเทำ่นัน้ทีม่ีสทิธทิีจ่ะคงไวซ้ึ่งกำร 

"ไมเ่ปลีย่นแปลง/ uskifte"  

 

5.3.1 คุณและผูต้ำยมีลูกดว้ยกนั 

หำกคณุมีลูก เคยมีหรือก ำลงัจะมีลูกกบั samboer ผูท้ีเ่สียชีวติ 

คณุมีสทิธคิงไวซ้ึ่งกำรไมเ่ปลีย่นแปลง 

คณุสำมำรถเอำสิง่เหลำ่น้ีมำดว้ยได:้  

- ทีอ่ยูอ่ำศยัทีพ่วกคณุเคยอำศยัอยูร่วมท ัง้เฟอร์นิเจอร์และสิ่

งตำ่ง ๆ ทีอ่ยูใ่นบำ้น 

- รถยนต์และบำ้นพกัตำกอำกำศ (hytte) 

ทีค่ณุท ัง้คูเ่คยใช้สอย 

- เฟอร์นิเจอร์และสิง่ตำ่ง ๆ ทีอ่ยูใ่นบำ้นพกัตำกอำกำศ 

 

 

 

นอกจำกน้ีคุณยงัสำมำรถเขำ้ครอบครองทรพัย์สนิอืน่ ๆ หำก 

samboer ของคณุไดเ้ขยีนไวใ้นพนิยักรรมของเขำ 

หรือหำกทำยำทคนอืน่ ๆ บอกวำ่ไมเ่ป็นไร  
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ตดิตอ่ศำลแขว

ง 

(Tingretten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมม่ีสทิธคิงไว้

ซึ่งกำรไมเ่ปลีย่

นแปลงถำ้ไมม่ี

ลูกดว้ยกนั 

 

 

 

 

มรดก 

 

 

 

คณุสำมำรถคงไวซ้ึง่กำรไมเ่ปลีย่นแปลงจนกวำ่คณุจะเสียชีวติ 

จนกวำ่คณุจะมี samboer คนใหมท่ีค่ณุมีลูกดว้ย / 

อำศยัอยูด่ว้ยกนัสองปีขึน้ไปหรือนำนกวำ่นัน้  

หรือจนกวำ่คณุจะแตง่งำน  

 

 

หำก samboer ของคณุมีลูกทีไ่มใ่ชข่องคุณ (ลูกตดิ) 

บุตรคนน้ีตอ้งยืนยนัวำ่คณุสำมำรถคงไวซ้ึ่งกำรไมเ่ปลีย่นแปลง 

(ใหค้วำมยนิยอม) 

หำกเด็กไมย่นิยอมคณุจะไมส่ำมำรถคงไวซ้ึง่กำรไมเ่ปลีย่นแปล

ง  

 

ควำมรบัผดิชอบเรือ่งหน้ีสนิ 

หน้ีหมำยถงึกำรตดิเงนิ 

หำกคณุตดัสนิใจทีจ่ะคงไวซ้ึง่กำรไมเ่ปลีย่นแปลง 

คณุจะตอ้งรบัผดิชอบหน้ีสนิของผูเ้สียชีวติ 

หำกผูต้ำยมีหน้ีสนิจ ำนวนมำกอำจไมใ่ชค่วำมคดิทีด่ทีีจ่ะคงไวซ้ึ่

งกำรไมเ่ปลีย่นแปลง แตค่วรจะสืบทอดสิง่ของตำ่ง ๆ 

และเงนิในวธิีรบัมรดกแบบปกต ิ(ดบูทที ่5.4)  

 

คุณจะด ำเนินกำรอยำ่งถำ้คณุคงไวซ้ึง่กำรไมเ่ปลีย่นแปลง? 

หำก samboer ของคณุเสียชีวติและคณุมีลูกดว้ยกบัเขำ 

คณุตอ้งสง่หนงัสือแจง้ไปยงัศำลแขวงเขตทีค่ณุอำศยัอยูภ่ำยใน 

60 วนัหลงัจำกกำรตำยของเขำหรือเธอ 

ในหนงัสือดงักลำ่วคุณตอ้งเขยีนชือ่ของทำยำทท ัง้หมดของผูเ้สยี

ชีวติ คณุตอ้งเขยีนรำยกำรสิง่ทีค่ณุและผูต้ำยเป็นเจำ้ของลงดว้ย 

ในตอนทำ้ยคณุควรเขยีนอำยุและถิน่ทีอ่ยูข่องทำยำททุกคน 

ศำลแขวงจะพจิำรณำวำ่คณุจะไดร้บัอนุญำตให้คงไวซ้ึ่งกำรไมเ่

ปลีย่นแปลงหรือไม ่

หำกคณุไดร้บัอนุญำตใหค้งไวซ้ึ่งกำรไมเ่ปลีย่นแปลง 
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คุณมีสทิธิท์ีจ่ะ

ไดร้บัมรดก 

399,432  

โครนนอร์เวย์ 

 

 

 

 

 

 

 

สำมำรถก ำหน

ดมรดกไดใ้นพิ

นยักรรม 

 

 

 

 

สำมำรถก ำหน

ดมรดกไดใ้นพิ

นยักรรม 

 

 

 

คณุจะไดร้บัใบรบัรอง uskifteattest 

(เอกสำรทีแ่สดงวำ่คุณสำมำรถคงไวซ้ึง่กำรไมเ่ปลีย่นแปลงได)้  

 

 

 

5.3.2 คุณและผูต้ำยไมม่ีลูกดว้ยกนั 

Samboer ทีไ่มม่ีลูก หรือไมเ่คยมลีูก 

หรือไมไ่ดก้ ำลงัจะมีลูกกบัผูต้ำยไมม่ีสทิธทิีจ่ะคงไวซ้ึง่กำรไมเ่ปลี่

ยนแปลง  

สทิธดิงักลำ่วไมส่ำมำรถถูกก ำหนดไวใ้นพนิยักรรมได ้ 

 

5.4 สทิธใินกำรรบัมรดกในฐำนะ samboer 

หำก samboer 

ทีม่ีชีวติอยูไ่มม่ีสทิธทิีจ่ะคงไวซ้ึง่กำรไมเ่ปลีย่นแปลง 

มรดกของผูเ้สียชีวติ (เงนิและสิง่ของ) 

จะถูกแบง่สรรในหมูท่ำยำท 

ทำยำทคอืบรรดำคนทีจ่ะไดร้บัเงนิและสิง่ของจำกผูต้ำย - 

อำจจะเพรำะกฎหมำยก ำหนดไวห้รือเพรำะผูต้ำยตดัสนิใจโดยร

ะบุไวใ้นพนิยักรรม บุคคลทีเ่ป็น samboer 

กบัผูต้ำยเมือ่เขำหรือเธอเสียชีวติอำจมีสทิธไิดร้บัมรดก 

(เงนิหรือสิง่ของ)  

กำรทีค่ณุมีลูกดว้ยกนัและคุณอยูด่ว้ยกนัมำนำนแคไ่หนสง่ผลตอ่

สทิธติำ่ง ๆ ในมรดกทีค่ณุมี 

 

5.4.1 คุณและผูต้ำยมีลูกดว้ยกนั 

หำกคณุมี เคยมีหรือก ำลงัจะมีลูกกบัผูต้ำย 

คณุมีสทิธทิีจ่ะสืบทอดมรดกจำกผูเ้สียชีวติ ตำมกฎหมำย 

samboer 
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ใครคอื 

samboer? 

 

 

 

 

 

 

 

เหตผุลพเิศษ 

 

มสีทิธใินกำรรบัเงนิมรดกเทำ่กบัสีเ่ทำ่ของจ ำนวนเงนิพื้นฐำน 

(G) ของสวสัดกิำรสงัคม ณ เวลำกำรเสียชีวติ ในปี 2019 

จะเป็นจ ำนวน 99,858 โครนนอร์เวย์ x 4 = 399,432 

โครนนอร์เวย์ 

จ ำนวนเงนิข ัน้พื้นฐำนของสวสัดกิำรสงัคมจะมีกำรเปลีย่นแปลง

ทุกปี 

คณุสำมำรถคน้หำจ ำนวนเงนิพื้นฐำนทีอ่ปัเดตไดท้ีเ่ว็บไซต์ของ 

Skatteetaten และ NAV  

หำกคณุและผูต้ำยมีลูกดว้ยกนัคณุจะไดร้บัเงนิสวสัดกิำรพื้นฐำน 

4 เทำ่ (G) (399,432 โครนนอร์เวย์ในปี 2019) 

ถงึแมน้ั่นจะหมำยควำมวำ่ลูกหรือหลำนของผูเ้สียชีวติจะไมไ่ดร้ ั

บอะไรเลยก็ตำมหรืออำจไดเ้พียงเล็กน้อย  

 

 

 

แมว้ำ่พวกคณุจะมีลูกดว้ยกนั samboer 

ของคณุอำจตดัสนิใจในพนิยักรรมวำ่คุณจะไมไ่ดส้ืบทอดมรดก

ใด ๆ เลย หำกเขำตดัสนิใจวำ่คณุจะไมไ่ดม้รดกอะไรเลย 

คณุจะตอ้งไดร้บัทรำบเรือ่งน้ีกอ่นทีเ่ขำจะเสียชีวติ 

หำกคณุไมไ่ดร้บัทรำบวำ่ samboer ของคณุจะไมใ่หม้รดกคณุ 

คณุก็ยงัคงมีสทิธไิดร้บัมรดกเทำ่กบั 4 

เทำ่ของจ ำนวนเงนิพื้นฐำน (G) ของสวสัดกิำรสงัคม 

 

5.4.2 คุณและผูต้ำยไมม่ีลูกดว้ยกนั 
แตคุ่ณอยูด่ว้ยกนัมำหำ้ปีหรือนำนกวำ่นัน้ 

หำกคณุไดเ้ป็น samboer 

กบัผูเ้สียชีวติเป็นเวลำหำ้ปีหรือมำกกวำ่นัน้เมือ่เขำเสียชีวติคณุอ
ำจมสีทิธไิดร้บัมรดกจำกผูต้ำย  

ผูต้ำยอำจระบุในพนิยักรรมวำ่ samboer 

อีกฝ่ำยจะไดร้บัมรดกสีเ่ทำ่ของจ ำนวนเงนิพื้นฐำนสวสัดกิำรสงัค

ม (399,432 โครนนอร์เวย์ในปี 2019) 
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ตอ้งช ำระเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แมว้ำ่นั่นจะหมำยควำมวำ่ลูกหรือหลำนของผูต้ำยจะไมไ่ดร้บัมร

ดกหรือรบัมรดกเพียงเล็กน้อยเทำ่นัน้ 

ผูเ้สียชีวติไมส่ำมำรถระบุไดว้ำ่คุณจะไดร้บัมำกกวำ่ 399,432 

โครนนอร์เวย์ 

ถำ้นั่นท ำใหลู้กหรือหลำนจะไมไ่ดร้บัมรดกทีพ่วกเขำมีสทิธิไ์ดร้ ั

บภำยใตก้ฎหมำย 

หำกผูต้ำยไมไ่ดเ้ขยีนระบุในพนิยักรรมวำ่คณุจะไดม้รดก 

คณุจะไมม่ีสทิธไิดร้บัมรดกของผูเ้สียชีวติ 

  

5.4.3 
คุณและผูต้ำยไมม่ีลูกดว้ยกนัและพวกคุณอยูด่ว้ยกนัไมถ่งึหำ้ปี 

หำกผูต้ำยไมไ่ดเ้ขยีนระบุในพนิยักรรมของเขำวำ่คณุจะไดร้บัม

รดกคณุจะไมม่ีสทิธไิดร้บัมรดกของผูต้ำย 

หำกผูต้ำยไดเ้ขยีนไวใ้นพนิยักรรมของเขำวำ่คณุจะไดร้บัมรดก 

แตม่ีมรดกไมเ่พียงพอทีจ่ะใหท้ ัง้คณุและลูกหรือหลำนของผูต้ำย 

คณุจะไมม่ีสทิธไิดร้บัมรดก 

 

 

 

 

 

5.5 ขอ้ยกเวน้: 
สทิธิใ์นกำรเขำ้ครอบครองทีอ่ยูอ่ำศยัและเครือ่งใชใ้นบำ้น 

แมว้ำ่คณุจะไมม่ีสทิธทิีจ่ะคงไวซ้ึง่กำรไมเ่ปลีย่นแปลงในฐำนะ 

samboer และแมว้ำ่คณุจะไมม่ีสทิธไิดร้บัมรดกก็ตำม 

คณุอำจมีสทิธเิขำ้ครอบครองทีอ่ยูอ่ำศยัและเครือ่งใชใ้นบำ้น 
(เฟอร์นิเจอร์และสิง่ของ) ที ่samboer ของคณุเคยเป็นเจำ้ของ  

กฎเหลำ่น้ีสำมำรถพบไดใ้นพระรำชบญัญตัชุิมชนกำรเคหะ 

เพือ่ใหม้ีสทิธติำมพระรำชบญัญตัน้ีิ samboer จะตอ้ง:  
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พนิยักรรม 

 

พนิยักรรมรว่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎเกณฑ์ตำ่ง 

ๆ 

ส ำหรบัพนิยักร

รม 

 

ทนำยควำม 

- มีสองคนหรือมำกกวำ่นัน้ทีย่งัไมไ่ดแ้ตง่งำน 

- อำยุมำกกวำ่ 18 ปี 

- อยูใ่นทีอ่ยูเ่ดยีวกนั 

- ไมไ่ดอ้ยูด่ว้ยกนัสองปีหรือมำกกวำ่ขึน้ไป 

ก็ตอ้งมีลูกดว้ยกนัหรือเคยม ีหรือรอลูกคลอดดว้ยกนั 

นอกจำกน้ีจะตอ้งมี "เหตผุลพเิศษ" 

ทีบ่อกวำ่คณุควรเขำ้ครอบครองทีอ่ยูอ่ำศยันัน้ 

เหตผุลพเิศษอำจเป็นกรณีทีค่ณุมีควำมผกูพนักบับำ้นเป็นพเิศษ 

ทีท่ีลู่กของพวกคณุอำศยัอยูท่ีแ่ละกำรทีค่ณุเป็นผูด้แูลลูก ๆ 

และพวกคณุไดอ้ำศยัอยูใ่นบำ้นมำเป็นเวลำนำน 

หรือคณุเป็นเจำ้ของรว่มในทีอ่ยูอ่ำศยัดงักลำ่วนัน้  

คณุจะตอ้งจำ่ยคำ่ทีอ่ยูอ่ำศยัดงักลำ่วถำ้คณุจะเขำ้ไปครอบครอง  

หำก samboer 
ท ัง้สองเคยอำศยัอยูใ่นบำ้นเชำ่เมือ่หน่ึงในสองคนน้ีเสียชีวติ 
ในบำงกรณี Samboer 
ทีย่งัมีชีวติมีสทิธทิีจ่ะเขำ้รบัชว่งสญัญำเชำ่ตอ่แมว้ำ่จะเป็นชือ่ขอ
งผูเ้สียชีวติก็ตำม ดงันัน้ samboer 
ทีย่งัมีชีวติจะตอ้งเคยไดอ้ยูก่บัผูต้ำยมำแลว้เป็นเวลำสองปีและพ
วกเขำจะตอ้งมีลูกดว้ยกนั หรือเคยม ีหรือรอลูกคลอดดว้ยกนั 
หำกคณุตอ้งกำรเขำ้รบัชว่งเชำ่ตอ่คณุตอ้งจำ่ยคำ่เชำ่ 
 
คณุไมส่ำมำรถรบัสทิธใินกำรใช้สอยบำ้นไดแ้บบเดยีวกนักบักร

ณีทีพ่วกคณุแยกทำงกนักบั samboer ฝ่ำยทีเ่สียชีวติของคณุ  

 

 

 

 

5.6 สทิธแิละหน้ำทีอ่ืน่ ๆ 

5.6.1 สทิธแิละหน้ำทีต่ำ่ง ๆ ที ่NAV 
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ในบำงกรณี samboer อำจเรียกรอ้งสทิธปิระโยชน์ 
(เงนิหรือสิง่ของ) จำก NAV ไดจ้ำกกำรตำยของ samboer 
อีกฝ่ำย  
 
คณุสำมำรถตดิตอ่ส ำนกังำน NAV 
ในพื้นทีข่องคุณเพือ่ดวูำ่คณุมีสทิธไิดร้บัผลประโยชน์หรือไม ่
NAV มีหน้ำทีใ่หค้ ำแนะน ำ 

5.6.2 ประกนัชีวติ 

ประกนัชีวติคอืขอ้ตกลงหน่ึงกบัธนำคำรวำ่ญำตขิองคณุจะไดร้บั

เงนิถำ้คณุเสียชีวติหรือพกิำร 

คณุตอ้งจำ่ยเงนิใหก้บัธนำคำรเพือ่ทีจ่ะมีประกนัภยัน้ี  

Samboer ฝ่ำยหน่ึงอำจตดัสนิใจวำ่ samboer 

อีกฝ่ำยจะไดเ้งนิประกนัชีวติหำกเธอหรือเขำเสียชีวติหรือกลำยเ

ป็นคนพกิำร (ไมส่ำมำรถท ำงำนได)้ 

คณุควรท ำสิง่น้ีเป็นขอ้ตกลงขึน้ ดงันัน้คณุจะม ั่นใจไดว้ำ่ 

samboer อีกฝ่ำยทีย่งัคงมีชีวติจะมีเงนิใช ้ 

คณุสำมำรถพูดคยุกบัธนำคำรของคุณเกีย่วกบักำรประกนัชีวติ 

และคณุควรจะท ำขอ้ตกลงอยำ่งไรให ้samboer 

ของคณุไดร้บัเงนิประกนัชีวติหำกคณุตำย / พกิำร  

6.0 พนิยักรรม พนิยักรรมรว่ม และ SAMBOERAVTALE 

6.1 พนิยักรรมและพนิยักรรมรว่ม 

พนิยักรรมจะเป็นเอกสำรทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

ในเอกสำรคณุสำมำรถตดัสนิใจไดว้ำ่อะไรจะเกดิขึน้กบัสิง่ทีค่ณุ

เป็นเจำ้ของเมือ่คุณตำย ตวัอยำ่งเชน่ 

คณุสำมำรถตดัสนิใจไดว้ำ่ใครจะเป็นผูค้รอบครองทีอ่ยูอ่ำศยั 

รถของคณุหรือเงนิทีค่ณุมีในธนำคำร Samboer 

สำมำรถเขยีนพนิยักรรมดว้ยกนั สิง่น้ีเรียกวำ่พนิยักรรมรว่ม 

(gjensidig testament)  
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มนัเป็นสิง่ส ำคญัอยำ่งยิง่ส ำหรบั samboer 

ทีค่วรจะเขยีนพนิยักรรม น่ีเป็นเพรำะกฎตำ่ง ๆ 

ทีก่ ำหนดโดยกฎหมำยใหส้ทิธิแก ่samboer 

ของผูต้ำยน้อยมำก  

โดยเฉพำะ Samboer 

ทีไ่มม่ีลูกดว้ยกนัมีสทิธติำมกฎหมำยไมด่เีทำ่ไหร ่ 

มีกฎตำ่ง ๆ 

ทีค่ณุตอ้งปฏบิตัติำมหำกคณุตอ้งกำรท ำพนิยักรรม/พนิยักรรมร่

วม พนิยักรรมจะตอ้งท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

จะตอ้งมีกำรลงนำมโดยผูท้ ำพนิยักรรมทีป่ระสงค์จะมอบสิง่ของ

หรือเงนิ บุคคลทีเ่ขยีนพนิยักรรมจะตอ้งมีอำยุ 18 ปีบรบิูรณ์ 

โดยตอ้งมีพยำนสองคนลงนำมในพนิยักรรม 

พยำนท ัง้สองคนน้ีตอ้งไมเ่ป็นทำยำทและพยำนทัง้สองจะตอ้งรูว้่

ำพวกเขำก ำลงัจะลงนำมในพนิยักรรม 

พยำนยงัตอ้งคอยมองดคูนทีท่ ำพนิยักรรมมอบสิง่ของตำ่ง ๆ 

หรือเงนิวำ่คนท ำพนิยักรรมก ำลงัลงนำมดว้ยตวัเองในพนิยักรร

มอยู ่ 

หำกคณุไมไ่ดป้ฏบิตัติำมกฎเกณฑ์ของกำรท ำพนิยักรรม / 

พนิยักรรมรว่มจะไมม่ีผลทำงกฎหมำย 

ซึง่หมำยควำมวำ่สิง่ทีอ่ยูใ่นพนิยักรรมไมม่ีผล  

หำกคณุสงสยัวำ่พนิยักรรมถูกตอ้งตำมกฎหมำย / 

ท ำขึน้อยำ่งถูกตอ้งหรือไม ่ใหค้ยุกบัทนำยควำม 
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 6.2 Samboeravtale 

เน่ืองจำกไมม่ีกฎหมำยทีก่ ำหนดสทิธกิำรครอบครองของ 

samboer จงึเป็นสิง่ส ำคญัที ่samboer 

ท ำขอ้ตกลงกำรอยูร่ว่มกนั (samboeravtale) 

Samboeravtale เป็นขอ้ตกลงระหวำ่งคณุและ samboer 

ของคณุ ในขอ้ตกลงคณุควรเขยีนวำ่ใครเป็นเจำ้ของอะไร 

ใครรบัผดิชอบหน้ีสนิและพวกคณุมีภำระผกูพนัตอ่กนัหรือไม ่

(ตวัอยำ่งเช่น คณุตอ้งเกื้อหนุนค ำ้จุนซึง่กนัและกนั ดหูวัขอ้ 

3.3.3) 

คณุควรระบุวำ่อะไรจะเกดิขึน้กบัทรพัย์สนิของพวกคุณหำกพว

กคณุแยกยำ้ยออกจำกกนั 

มนัจงึจะเป็นกำรงำ่ยขึน้ทีจ่ะไดร้บักำรแบง่สรรทียุ่ตธิรรมในทีสุ่

ด  

 

Samboer 
ท ัง้สองควรตกลงกนัวำ่ใครเป็นเจำ้ของอะไรและสดัสว่นเทำ่ไหร ่
สิง่น้ีใชก้บัทีอ่ยูอ่ำศยั บำ้นพกัตำกอำกำศ (hytte) รถยนต์ 
เครือ่งใชใ้นบำ้น (เฟอร์นิเจอร์และรำยกำรอืน่ ๆ ในบำ้น) 
และทรพัย์สนิอืน่ ๆ 
นอกจำกน้ียงัเป็นควำมคดิทีด่ทีีจ่ะตกลงดว้ยวำ่ใครเป็นผูร้บัผดิช
อบในกำรจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย์ตำ่ง ๆ เชน่ 
คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัรถยนต์ 
 
Samboer 
ทัง้สองฝ่ำยควรตกลงกนัวำ่ใครเป็นเจำ้ของเงนิในธนำคำร 
พวกเขำควรตกลงกนัดว้ยวำ่จะเกดิขึน้อะไรกบักำรช ำระเงนิประ
กนั 
นอกจำกน้ีท ัง้สองควรตกลงกนัดว้ยวำ่ใครเป็นผูร้บัผดิชอบในกำ
รช ำระหน้ี 
 
Samboer 
ทัง้สองฝ่ำยควรตกลงกนัวำ่ใครจะเป็นผูจ้ำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยในครวัเรือ
น ตวัอยำ่งเชน่ คำ่ใช้จำ่ยส ำหรบัอำหำร เครือ่งดืม่และเสื้อผำ้ 
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Samboer 
ทัง้สองฝ่ำยควรตกลงวำ่จะเกดิอะไรขึน้กบัทรพัย์สนิตำ่ง ๆ 
ของพวกคณุหำกพวกคณุยำ้ยออกจำกกนั 
 
ตวัอยำ่งเชน่ 
พวกเขำสำมำรถตกลงกนัไดว้ำ่ใครจะเขำ้รบัชว่งครอบครองทีอ่
ยูอ่ำศยัรว่มตอ่ในกรณีแยกทำงกนัและใครจะเป็นผูเ้ขำ้มำรบัผดิ
ชอบหน้ีสนิ 
 
Samboeravtaler 
อำจเป็นอนัตกไปเน่ืองจำกควำมไมเ่ป็นธรรม 
ซึง่หมำยควำมวำ่หำกSamboer 
ทัง้สองฝ่ำยไดต้กลงบำงเรือ่งไวซ้ึ่งไมแ่ยส่ ำหรบัอีกฝ่ำยหน่ึง 
ขอ้ตกลงนัน้ก็อำจเป็นอนัตกไปได ้(ไมม่ีผล)  
 
กอ่นทีศ่ำลจะขอ้ตกลงใดเป็นอนัตกไปเพรำะควำมไมยุ่ตธิรรมนั้
น จะมีขอ้เรียกรอ้งมำกเหมือนกนั  
 
ในสว่นของบทที ่8.0 คณุจะพบขอ้เสนอแนะส ำหรบักำรท ำ 
samboeravtalen วำ่มีลกัษณะอยำ่งไร 
หำกคณุสงสยัวำ่จะเตมิขอ้ตกลงอยำ่งไร ใหส้อบถำมกบั JURK 
หรือทนำยควำมได ้

 7.0 รำยชือ่ผูต้ดิตอ่ทีส่ ำคญั 

 
JURK 

 
Skippergata 23, 0154 Oslo 
โทรศพัท์: 22 84 29 50 
www.jurk.no 
 
รบัค ำรอ้งทำงอนิเตอร์เน็ตที ่: www.jurk.no «Send oss 
din sak!» 
 

 
JUSSBUSS 

 
Skippergata 23, 0154 Oslo 
โทรศพัท์: 22 84 29 00 
 
www.jussbuss.no 

http://www.jurk.no/
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Jussfor-
midlingen i 
Bergen 

 
Sydneshaugen 10, 5007 Bergen, 
โทรศพัท์: 55 58 96 00 

 
 
Jusshjelpa i 
Nord-Norge 

 
Terminalgata 38, 9019 Tromsø, 
โทรศพัท์: 77 64 45 59 
 

 
ส ำนกังำนใหค้
วำมชว่ยเหลือ
ทำงกฎหมำยฟ
รี  
(Fri 
rettshjelp) 

 

ใหต้ดิตอ่สภำมณฑล (fylkeskommunen) 

 
Advokatvakt
en 

 
ใหต้ดิตอ่สภำมณฑล (fylkeskommunen) 

 
ส ำนกังำน 
NAV 

 
โทรศพัท์: 55 55 33 33  
เว็บไซต์: www.nav.no  
  
 
 
มีส ำนกังำน NAV ในทุก ๆ เขตเทศบำล (kommune) 
คณุสำมำรถเขำ้ไปทีส่ ำนกังำน NAV 
ในพื้นทีข่องคุณไดต้ลอดเวลำ หำกคณุสงสยัวำ่ส ำนกังำน NAV 
ทีใ่กลท้ีสุ่ดอยูท่ีไ่หน คณุสำมำรถโทรหำ NAV หรืออำ่นไดท้ี ่
www.nav.no. 

  
 
ส ำนกังำนคุม้ค
รองครอบครวั(
Familievern
-kontor) 

 
มีส ำนกังำนคุม้ครองครอบครวัหลำยแหง่ในนอร์เวย์ 
 
คณุสำมำรถคน้หำ familievernkontor 
ใกลบ้ำ้นคณุและขอ้มูลกำรตดิตอ่ทีเ่ว็บไซต์น้ี: 
 

http://www.nav.no/
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https://www.bufdir.no/Familie/Finn_familievernkonto
r/ 
 

 
ส ำนกังำนบรหิ
ำรภำษี 
(Skatteetate
n) 

 
โทรศพัท์: 800 80 000 
เว็บไซต์: www.skatteetaten.no 

  

8.0 ขอ้เสนอของ JURK ส ำหรบั SAMBOERAVTALE  

ดำ้นลำ่งน้ีคุณจะพบภำพรวมของสิง่ทีส่ ำคญัทีสุ่ดทีจ่ะตอ้งมีอยูใ่น

ขอ้ตกลง samboeravtale 

หำกคณุมีค ำถำมใด ๆ เกีย่วกบัเน้ือหำของ samboeravtale 

กรุณำสอบถำม JURK ตวัอยำ่งเช่น 

เรำสำมำรถอธบิำยใหค้ณุเห็นวำ่ค ำตำ่ง ๆ 

ทีใ่ชใ้นขอ้ตกลงน้ีหมำยถงึอะไรบำ้ง 

หำกคณุตอ้งกำรท ำ samboeravtale คุณสำมำรถพูดคยุกบั 

JURK ได ้

จำกนัน้คณุจะไดร้บัค ำแนะน ำเกีย่วกบัวธิีกำรเขยีนขอ้ตกลง 

samboeravtale ทีด่ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bufdir.no/Familie/Finn_familievernkontor/
https://www.bufdir.no/Familie/Finn_familievernkontor/
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ขอ้ตกลงกำรอยูร่ว่มกนั/SAMBOERAVTALE 

 

(ชือ่) ……………………………………………… .เกดิเมือ่………………… 

และ (ชือ่)  ….…………………………………………เกดิเมือ่………………… 

วนัน้ีไดท้ ำสญัญำน้ีขึน้: 

ขอ้ตกลงน้ีจะก ำหนดเงือ่นไขทำงกำรเงนิระหวำ่งพวกเรำท ัง้สองฝ่ำยระหวำ่งทีใ่ชชี้วติอยูร่ว่มก ั

น นอกจำกน้ีขอ้ตกลงน้ียงัก ำหนดวำ่จะแบง่ปนัมูลคำ่ตำ่ง ๆ ทรพัย์สนิตำ่ง ๆ 

และหน้ีสนิอยำ่งไรในกรณีทีเ่กดิกำรเลกิรำหรือเสียชีวติ 

ขอ้ตกลงน้ีอำจแกไ้ขไดโ้ดยควำมยนิยอมของพวกเรำท ัง้สองฝ่ำย กำรแกไ้ขใด ๆ 

จะกระท ำไดโ้ดยกำรแนบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรในขอ้ตกลงน้ี 

มีกำรลงวนัทีแ่ละลงนำมโดยเรำท ัง้สองฝ่ำย 

 

1. ทีอ่ยูอ่ำศยั 

1.1 ควำมเป็นเจำ้ของและคำ่ใชจ้ำ่ย 

ทีอ่ยูอ่ำศยัใน (ทีอ่ยู)่ ……………………………………… 

 ใน …………………………  kommune (เทศบำล) เป็นเจำ้ของโดย samboer 

ท ัง้สองฝ่ำยตำมกำรครอบครองดงัตอ่ไปน้ี:  

(ชือ่) …………………………….เป็นเจำ้ของ……..%  

(ชือ่)……………………….…….เป็นเจำ้ของ……..%  

 

คำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดในบำ้นที ่samboer ท ัง้สองมีควำมรบัผดิชอบ ไดแ้ก:่  

a  ในกรณีเกีย่วกบักำรที ่samboer แตล่ะฝ่ำยเป็นเจำ้ของในสดัสว่นเทำ่ใดของทีอ่ยูอ่ำศยั 

(อตัรำสว่นของควำมเป็นเจำ้ของ)  

b  ตำมขอ้ตกลงทีแ่นบทำ้ย ภำคผนวก (…)  

 

1.2 สนิเชือ่เงนิกู ้(เงนิทีพ่วกคณุท ัง้สองคนยมืจำกธนำคำรเพือ่ช ำระคำ่ทีอ่ยูอ่ำศยัหรือบำ้น) 

Samboer ท ัง้สองมีควำมรบัผดิชอบตอ่เงนิกูด้งัตอ่ไปน้ี:  

เลขทีส่นิเชือ่……………………………………………กบั (ผูใ้หกู้ย้ืม)……………………………………คือ  

(ชือ่)…………………..รบัผดิชอบตอ่หน้ี…….% และ (และ)………………..รบัผดิชอบตอ่หน้ี…...%  

 

2. HYTTE (กระทอ่มบำ้นพกัตำกอำกำศ) 

2.1 ควำมเป็นเจำ้ของและคำ่ใชจ้ำ่ย 

Hytte (ทีอ่ยู)่……………………………………….……………………………… 
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ใน …………………………. kommune (เทศบำล) เป็นเจำ้ของโดย samboer 

ท ัง้สองฝ่ำยตำมกำรครอบครองดงัตอ่ไปน้ี:  

 

 

(ชือ่)……………………………….เป็นเจำ้ของ……%  

(ชือ่)……………………………….เป็นเจำ้ของ……%  

 

คำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัย์ดงักลำ่ว 

ท ัง้ในปจัจุบนัและอนำคตเป็นควำมรบัผดิชอบ 

ของ samboer ท ัง้สองฝ่ำย ดงัน้ี:  

a  ในกรณีเกีย่วกบักำรที ่samboer แตล่ะฝ่ำยเป็นเจำ้ของในสดัสว่นเทำ่ใดของทีอ่ยูอ่ำศยั 

(อตัรำสว่นของควำมเป็นเจำ้ของ) 

b  ตำมขอ้ตกลงทีแ่นบทำ้ย ภำคผนวก (…) 

 

2.2 สนิเชือ่เงนิกู ้(เงนิทีพ่วกคณุท ัง้สองคนยมืจำกธนำคำรเพือ่ช ำระคำ่ hytta) 

Samboer ท ัง้สองมีควำมรบัผดิชอบตอ่เงนิกูด้งัตอ่ไปน้ี:  

เลขทีส่นิเชือ่.…………………………………………กบั (ผูใ้หกู้ย้ืม)…………………… 

คือ  

(ชือ่)…………………..รบัผดิชอบตอ่หน้ี…….% และ (ชือ่)………………..รบัผดิชอบตอ่หน้ี…...%  

 

3. รถยนต ์

รถยนตท์ะเบียนเลขที…่………………….. เป็นเจำ้ของโดย samboer 

ท ัง้สองฝ่ำยตำมกำรครอบครองดงัตอ่ไปน้ี:  

 

(ชือ่)………………………………..เป็นเจำ้ของ……%  

(ชือ่)………………………………..เป็นเจำ้ของ……%  

 

คำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรถคนัน้ีเป็นควำมรบัผดิชอบของ samboer ท ัง้สอง ดงัน้ี:  

a  ในควำมสมัพนัธ์กบัอตัรำสว่นควำมเป็นเจำ้ของ 

b  ตำมขอ้ตกลงทีแ่นบทำ้ย ภำคผนวก (…) 

 

4. รถคำรำวำน, รถจกัรยำนยนต,์ เรือ, รถพว่ง, อืน่ ๆ 

ทรพัย์สนิ……………………………………  
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ทะเบียนเลขที…่……………….., เป็นเจำ้ของโดย samboer 

ท ัง้สองฝ่ำยตำมกำรครอบครองดงัตอ่ไปน้ี:  

 

(ชือ่)………………………………เป็นเจำ้ของ……%  

(ชือ่)………………………………เป็นเจำ้ของ……%  

 

 

คำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัย์สนิดงักลำ่วน้ีเป็นควำมรบัผดิชอบของ samboer 

ท ัง้สอง ดงัน้ี:  

a  ในควำมสมัพนัธ์กบัอตัรำสว่นควำมเป็นเจำ้ของ 

b  ตำมขอ้ตกลงทีแ่นบทำ้ย ภำคผนวก (…) 

 

5. เครือ่งใชใ้นบำ้นท ั่วไป และทรพัย์สนิอืน่ ๆ 

ทรพัย์สนิตำ่ง ๆ ที ่samboer แตล่ะฝ่ำยเคยเป็นเจำ้ของเมือ่ท ัง้สองยำ้ยเขำ้มำอยูด่ว้ยกนันัน้ 

ใหอ้ยูใ่นควำมเป็นเจำ้ของแตเ่พียงผูเ้ดยีวของ samboer แตล่ะฝ่ำย 

เชน่เดียวกบัทรพัย์สนิตำ่ง ๆ ที ่samboer คนใดคนหน่ึงซ้ือดว้ยเงนิของตนเอง 

สืบทอดเป็นมรดกมำ หรือไดร้บัเป็นของขวญัแตเ่พียงผูเ้ดียวระหวำ่งกำรอยูร่ว่มกนัในฐำนะ 

samboer น้ี 

ทรพัย์สนิตำ่ง ๆ ที ่samboer 

ท ัง้สองฝ่ำยไดร้บัมำในชว่งระยะเวลำทีอ่ยูก่นิดว้ยกนันัน้เป็นทรพัย์สนิทีท่ ัง้สองฝ่ำยเป็นเจำ้ขอ

งดว้ยกนัคนละครึง่ 

เวน้เสียแตว่ำ่ท ัง้สองฝ่ำยตกลงควำมสมัพนัธ์เกีย่วกบัสทิธกิำรครอบครองเป็นอยำ่งอืน่ 

ขอ้ตกลงเกีย่วกบัสทิธกิำรครอบครองมีกำรท ำไวใ้นภำคผนวกของขอ้ตกลงน้ี  

ภำคผนวก (…) แสดงกำรครอบครองทรพัย์สนิตำ่ง ๆ สิง่ทีแ่นบมำจะตอ้งมีกำรลงนำมโดย 

samboer ท ัง้สองฝ่ำยเพือ่ใหข้อ้ตกลงถูกตอ้งตำมกฎหมำย ทรพัย์สนิใหม ่ๆ 

จะถูกเขียนเพิม่ในสิง่ทีแ่นบมำพรอ้มกบัลำยเซ็นใหมแ่ละวนัทีใ่หมไ่ปในเวลำเดียวกนัขณะทีท่ ั้

งคูอ่ยูก่นิกนัในฐำนะ samboer 

6. หน้ีสนิอืน่ ๆ  

Samboer แตล่ะคนมหีน้ำทีร่บัผดิชอบหน้ีสนิทีต่วักอ่ขึน้แตเ่พียงผูเ้ดยีว 

ขอ้น้ีใชบ้งัคบัเวน้แตจ่ะตกลงกนัเป็นอยำ่งอืน่ตำมทีร่ะบดุำ้นลำ่ง 

สนิเชือ่หมำยเลข……………………………………….. กบั(เจำ้หน้ี)…………………………………..คือ  

(ชือ่)…………………………………………รบัผดิชอบตอ่หน้ี……..%  

และ (ชือ่)………………………………………รบัผดิชอบตอ่หน้ี……..%  

 

7. หน้ำทีช่ว่ยเหลือเกื้อกลูกนัและกนั 

 Samboer 

ท ัง้สองฝ่ำยตกลงกนัวำ่พวกเขำมีหน้ำทีช่ว่ยเหลือซึง่กนัและกนัระหวำ่งกำรใชชี้วติอยูร่ว่มกนั 

(ดูค ำแนะน ำขอ้ที ่7)  
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 Samboer 

ท ัง้สองฝ่ำยตกลงกนัวำ่พวกเขำไมม่ีหน้ำทีช่ว่ยเหลือซึง่กนัและกนัในระหวำ่งกำรใชชี้วติอยูร่ว่

มกนั  

 

8. ใครเป็นคนจำ่ยเมือ่พวกคุณเป็น SAMBOER กนั 

a  Samboer ท ัง้สองฝ่ำยรว่มกนัจำ่ยคนละครึง่ของคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรโิภคของครอบครวั 

(อำหำร, เส้ือผำ้, ไฟฟ้ำและสิง่ของท ำนองน้ี)  

b  Samboer 

ท ัง้สองฝ่ำยจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรโิภคของครอบครวัใหส้อดคลอ้งกบักำรเงนิของตนเอง 

c  Samboer 

ท ัง้สองฝ่ำยจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรโิภคของครอบครวัตำมขอ้ตกลงของพวกเขำเอง 

(เอกสำรแนบ ... ) 

 

9. บญัชีธนำคำรตำ่ง ๆ เงนิฝำกในธนำคำร และกำรเงนิ 

9.1 บญัชีตำ่ง ๆ ของตวัเอง 

เงนิทีคุ่ณมใีนธนำคำรจะเป็นทรพัย์สนิแตเ่พียงผูเ้ดียวของผูท้ีม่ีชือ่ลงทะเบียนในเป็นเจำ้ของเงิ

นนัน้  

 

9.2 บญัชีรว่ม 

บญัชีรว่มทีเ่ป็นบญัชีออมทรพัย์และกำรบรโิภคที ่Samboer 

ท ัง้สองฝ่ำยเขำ้ถงึไดต้อ้งเป็นบญัชีประเภทเจำ้ของรว่ม 

กำรใชเ้งนิในบญัชีเหลำ่น้ีจะตอ้งไมข่ดัแยง้กบัขอ้ตกลงระหวำ่ง Samboer ท ัง้สองฝ่ำย 

 

10. ประกนัภยัตำ่ง ๆ 

10.1 ประกนัชีวติ  

a  เรำไดท้ ำประกนัชีวติทีเ่รำเอื้อประโยชน์ซึง่กนัและกนั (หำกฝ่ำยหน่ึงเสียชีวติ 

อีกฝ่ำยจะไดเ้งนิประกนั)  

b  หน่ึงในพวกเรำไดท้ ำประกนัชีวติ……………………… ประกนัน้ีจะชว่ยใหเ้อ้ือประโยชน์ 

samboer อีกฝ่ำย  

ถำ้ samboer ท ัง้สองฝ่ำยไดร้บัประโยชน์ซึง่กนัและกนัในประกนัชีวติ 

พวกเขำมหีน้ำทีด่ ำเนินกำรยกเลกิกำรเอ้ือประโยชน์เมือ่เกดิกำรแยกทำงกนั  

 

11. กำรแบง่ถำ้ SAMBOERNE ท ัง้สองฝ่ำยยำ้ยจำกกนั 

(แยกทำงกนั/SAMLIVSBRUDD) 

ในกรณีทีเ่กดิกำรเลกิรำ samboer แตล่ะคนจะเก็บไวซ้ึง่ทรพัย์สนิตำ่ง ๆ 

เงนิและหน้ีสนิของตนเอง. 

ขอ้ตกลงน้ีไมไ่ดจ้ ำกดัสทิธขิอง samboer 

ท ัง้สองภำยใตพ้ระรำชบญัญตักิำรเป็นเจำ้ของรว่มและพระรำชบญัญตัชุิมชนเคหะ 
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ขอ้ตกลงน้ีไมไ่ดจ้ ำกดัสทิธขิอง samboer ท ัง้สองในกำรเรียกรอ้งคำ่ตำ่งตอบแทน 

(ดูค ำแนะน ำในขอ้ 12)  

 

11.1 อสงัหำรมิทรพัย์ (ทีอ่ยูอ่ำศยั, กระทอ่มบำ้นพกัตำกอำกำศ/hytte) 

อสงัหำรมิทรพัยท์ีเ่ป็นกรรมสทิธิแ์ตเ่พียงผูเ้ดยีว (eneeie) 

จะถูกเก็บไวใ้หผู้ท้ีเ่ป็นเจำ้ของทรพัย์สนิแตเ่พียงผูเ้ดียว  

ส ำหรบัอสงัหำรมิทรพัยท์ีเ่ป็นกรรมสทิธิร์วมบงัคบัดงัตอ่ไปน้ี:  

Samboer 

ท ัง้สองฝ่ำยสำมำรถตกลงกนัไดว้ำ่ใครจะรบัชว่งเขำ้ครอบครองอสงัหำรมิทรพัย์นัน้  

หำกพวกเขำตกลงกนัไมไ่ดว้ำ่ใครจะเขำ้ครอบครองทีอ่ยูอ่ำศยัทีม่ีกรรมสทิธิร์วม 

ทีอ่ยูอ่ำศยันัน้จะถูกขำยในรำคำประมูลทีสู่งสุดในตลำดเปิด Samboer 

ท ัง้สองฝ่ำยมีสทิธใินกำรเลือกซ้ือกอ่น (forkjøpsrett) 

ซึง่หมำยควำมวำ่พวกเขำสำมำรถซ้ือบำ้นไดใ้นรำคำประมลูทีเ่ขำ้มำสูงสุด 

หำกท ัง้สองตอ้งกำรซ้ือทีอ่ยูอ่ำศยัดว้ยกำรประมลูรำคำสูงสุด 

มนัจะไดร้บักำรตดัสนิโดยกำรจบัฉลำกวำ่ใครจะไดส้ทิธคิรอบครองทีอ่ยูอ่ำศยันัน้ 

หำกไมม่ี Samboer คนใดตอ้งกำรครอบครองทีอ่ยูอ่ำศยันัน้ 

มนัจะถูกขำยใหผู้ท้ีเ่สนอรำคำสูงสุดในตลำดเปิด รำคำขำยจะถูกแบง่ระหวำ่ง Samboer 

ท ัง้สองฝ่ำยตำมอตัรำสว่นกำรเป็นเจำ้ของ Samboer 

ท ัง้สองจดักำรสว่นของหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีอ่ยูอ่ำศยันัน้เอง 

จ ำนวนเงนิทีแ่บง่กนัตำมขำ้งตน้สำมำรถเปลีย่นแปลงไดห้ำก Samboer 

คนหน่ึงจะไดร้บัคำ่ตำ่งตอบแทน  

 

12. เครือ่งใชใ้นบำ้นท ั่วไปและทรพัย์สนิอืน่ ๆ   

ทรพัย์สนิตำ่ง ๆ ทีเ่ป็นกรรมสทิธิแ์ตเ่พียงผูเ้ดยีวจะไมถู่กน ำไปแบง่ปนั  

ขอ้บงัคบัตอ่ไปน้ีใชก้บัทรพัย์สนิทีเ่ป็นกรรมสทิธิร์วม:  

หำก Samboer ท ัง้สองไมเ่หน็ดว้ยกบัมลูคำ่ของเครือ่งใชใ้นบำ้นหรือทรพัย์สนิอืน่ ๆ 

Samboer ท ัง้สองจะตอ้งตรวจสอบเองวำ่ทรพัย์สนินัน้สำมำรถขำยไดเ้ทำ่ไหร.่  

เครือ่งใชใ้นบำ้นท ั่วไป 

• ในกรณีทีม่ีควำมขดัแยง้วำ่ใครจะเขำ้มำครอบครองเครือ่งใชใ้นบำ้นดงักลำ่ว 

ทรพัย์สนินัน้ ๆ จะถูกแบง่ตำมมูลคำ่ทีถู่กก ำหนดของมนั จำกนัน้ samboer 

ท ัง้สองจะจบัสลำกวำ่ใครควรเลือกกอ่น Samboer 

สลบักนัเลือกทุกคร ัง้จนกวำ่จะมีกำรแจกจำ่ยสนิทรพัย์ท ัง้หมด 

ส ำหรบัแตล่ะรำยกำรใหจ้ดบนัทกึจ ำนวนเงนิทีซ้ื่อดว้ย 

ทำ้ยทีส่ดุใหส้รุปยอดรวมแก ่samboer แตล่ะคน 

 

ทรพัย์สนิอืน่ ๆ   

• ในกรณีทีม่ีควำมขดัแยง้วำ่ใครจะเขำ้ครอบครองวตัถุสิง่ของนัน้ 

ใหข้ำยสิง่นัน้ใหก้บัผูท้ีเ่สนอรำคำสูงสุดในตลำดเปิด Samboer 

ท ัง้สองมีสทิธเิทำ่กนัในกำรเขำ้รว่มกำรเสนอรำคำสูงสุด  

หำกไมม่ี Samboer คนใดอยำกครอบครองเครือ่งใชใ้นบำ้นหรือรำยกำรอืน่ ๆ 

ทรพัย์สนิน้ีจะถูกขำยใหก้บัผูท้ีเ่สนอรำคำสูงสุดในตลำดเปิด รำคำขำยจะถูกแบง่ระหวำ่ง 
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samboer ตำมอตัรำสว่นของควำมเป็นเจำ้ของ  Samboer 

ท ัง้สองจดักำรสว่นของหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุสิง่ของนัน้เอง 

13. หน้ีบำ้น/หน้ีสนิอนัเกีย่วเน่ืองกบัทรพัย์สนิ 

ผูใ้ดกต็ำมทีเ่ขำ้มำครอบครองทีอ่ยูอ่ำศยัรว่ม อสงัหำรมิทรพัย์อืน่ หรือทรพัย์สนิอืน่ ๆ 

ผูน้ ัน้เขำ้มำครอบครองหน้ีสนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ / ทรพัย์สนินัน้ดว้ย 

Samboer 

ผูท้ีถู่กซ้ือออกจำกทรพัย์สนินัน้จะตอ้งมหีลกัประกนัวำ่เขำผูน้ ัน้จะมีสทิธไิดข้อ้เรียกรอ้งของเข

ำ ซึง่หมำยควำมวำ่พวกคุณจะตอ้งท ำขอ้ตกลงทีม่ีผลผูกพนัวำ่ samboer ผูน้ ัน้จะไดร้บัเงนิ 

พวกคุณสำมำรถพูดคยุกบัธนำคำรไดว้ำ่ท ำอยำ่งไร 

ผูท้ีเ่ขำ้ครอบครองอสงัหำรมิทรพัย์นัน้ / 

ทรพัย์สนินัน้จะตอ้งช ำระเงนิใหแ้กอ่ีกฝ่ำยชำ้สดุภำยใน ………………. 

เดือนหลงัจำกกำรเขำ้ครอบครอง  

 

บญัชีรว่มทีเ่ป็นบญัชีออมทรพัย์และกำรบรโิภค, อำ้งองิขอ้ 8, ถูกแบง่ใหก้บั:  

a Samboer แตล่ะคนไดค้นละครึง่ 

b ตำมขอ้ตกลงทีแ่นบมำ เอกสำรแนบ (…) 

 

14. SAMBOEREN ฝ่ำยหน่ึงเสียชีวติ 

ถำ้ samboer คนหน่ึงเสียชีวติ samboer 

ฝ่ำยทีย่งัมชีีวติอยูจ่ะเก็บรกัษำไวซ้ึง่มูลคำ่เดียวกนักบัมลูคำ่ของฝ่ำยทีย่งัมชีีวติอยูน่ ัน้เป็นเจำ้ข

องอยู ่ 

ขอ้ตกลงน้ีไมไ่ดจ้ ำกดัสทิธขิอง samboer 

ฝ่ำยทีย่งัมชีีวติอยูภ่ำยใตก้ฎหมำยวำ่ดว้ยกำรกรรมสทิธิร์วมและพระรำชบญัญตัชุิมชนเคหะ 

 

a  Samboer ท ัง้สองไดท้ ำพนิยักรรมรว่มกนั 

หำกกำรใชชี้วติอยูร่ว่มกนัสิน้สดุลงเพรำะควำมตำย สทิธติำ่ง ๆ 

ของฝ่ำยทีย่งัมีชีวติอยูจ่ะถูกก ำหนดไวใ้นพนิยักรรม 

พนิยักรรมดงักลำ่วจะแนบมำกบัขอ้ตกลงน้ี 

นอกจำกน้ีส ำเนำฉบบัหน่ึงไดม้กีำรสง่ไปใหก้บัศำล skifteretten เพือ่กำรเก็บรกัษำ  

b  Samboer ท ัง้สองไมไ่ดท้ ำพนิยักรรมใหป้ระโยชน์แกก่นัและกนั  

ประกนัชีวติทีพ่วกเรำเอ้ือประโยชน์ซึง่กนัและกนัจะกลำยเป็นกรรมสทิธิแ์ตเ่พียงผูเ้ดยีวแกฝ่่ำ

ยทีย่งัมชีีวติอยู ่ 

จ ำนวนเงนิเอำประกนัภยัไมน่บัเป็นมรดกหลงักำรตำยของผูต้ำย 

  

เรำเห็นดว้ยกบัขอ้ตกลงน้ีพรอ้มสิง่เพิม่เตมิและกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

สถำนที…่……………….. วนัที…่…………… 

ลำยเซ็น………………………… ลำยเซ็น…………………. 
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ในฐำนะพยำน พวกเรำสำมำรถยืนยนัไดว้ำ่ขอ้ตกลงกำรอยูร่ว่มกนัหรือ samboeravtalen 

นัน้ไดร้บักำรลงนำมโดย samboer 

ท ัง้สองฝ่ำยดว้ยควำมสมคัรใจและควำมประสงค์ของพวกเขำ 

เรำขอยืนยนัวำ่ท ัง้คูม่ีสตสิมัปชญัญะและเขำ้ใจถงึกำรท ำขึน้ของขอ้ตกลงดงักลำ่วน้ี 

สถำนที…่………………………….. วนัที…่……… 

  

พยำนที ่1                                                                                

ชือ่ …………………………………ลำยเซ็น……………………เกดิที…่… 

ทีอ่ยู ่……………………………………….. 

พยำนที ่2 

ชือ่ ………………….......…………ลำยเซ็น……………………เกดิที…่… 

ทีอ่ยู ่ ……………………………………….. 
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