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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ 

------------------- 
 

ผลการดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป 
 เพือ่เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหีลวง 

 

 ตามที่สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้จัด “โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป  
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของชาวไทยในกรีซ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕” เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในรูปแบบการรับฟัง 
การบรรยายด้วยตนเอง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ และการรับฟังผ่าน Facebook 
Live ของสถานเอกอัครราชทูตฯ นั้น 

 บัดนี้ โครงการดังกล่าวสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
สมาคมคนไทยและศูนย์ปฏิบัติธรรมในกรีซ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้วยตนเอง จำนวน ๒๓ คน 
ประกอบด้วยสตรีไทยที่ทำงานในกรีซ และที่แต่งงานกับชาวกรีก ซึ่งหลายท่านได้นำสามีชาวกรีก
มาร่วมรับฟังด้วย  

 นายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ไดก้ล่าวว่า วัตถุประสงค์
ของการจัดโครงการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
ซึ่งทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลแห่งความเป็นเลิศในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพัฒนา
สตรีไทยจากกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ เมื่อปี ๒๕๓๕  

  โครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ครั้งนี้เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
เกี่ยวกับ สิทธิ และ กฎระเบียบ ที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยในกรีซ โดยเฉพาะสตรีไทยซึ่งเป็นคนไทย
ส่วนใหญ่ ทั้งในฐานะคู่สมรสของชาวกรีก ลูกจ้างบริษัท หรือ ลูกจ้างของผู้ประกอบการร้านค้า 
ร้านอาหาร ทั้งนี้ ในปีต่อ ๆ ไป สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาจัดโครงการให้ความรู้ใน 
ด้านอื่น ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น  



๒ 

 
 ในการบรรยายคร้ังนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญนางแอสปาเซีย กูรูปากิ (Aspasia 
Kouroupaki) ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของกรีซ เป็นวิทยากร และมี
นางสาวรจรินทร์ มะโฮงคำ ประธานสมาคมคนไทยฯ เป็นล่ามแปล โดยผู้เข้าร่วมได้สอบถามประเด็น
ต่าง ๆ ด้วยความสนใจ หลังการบรรยาย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เล้ียงอาหารกลางวันแก่วิทยากร
และผู้เข้าร่วมด้วย 

 สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอขอบคุณสมาคมคนไทยและศูนย์ปฏิบัติธรรมในกรีซ และ
ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ในการนี้ ได้จัดทำเอกสารสรุปการบรรยายแนบมาพร้อมนี้ และได้จัดทำ
คลิปวีดิทัศน์ของการบรรยาย โดยติดตามได้ทาง Facebook เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ 
QR code ข้างล่าง 

คลิปวีดิทัศน์ที่ ๑/๒ : https://fb.watch/e-dHtSomZO/ 

 

 

 

คลิปวีดิทัศน์ที่ ๒/๒ : https://fb.watch/e-dNoJHyjs/  

 

 

 

                   จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
---------------------------- 

 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ 

                วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 
 

   

https://fb.watch/e-dHtSomZO/
https://fb.watch/e-dNoJHyjs/


๑ 
 

สรุปข้อมูลสำคัญ 
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของชาวไทยในกรีซ 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 
ที ่ ประเด็น ข้อมูล 

๑ การขอใบอนุญาตถิ่นพำนัก 
(Residence Permit) และ 
ใบอนุญาตทำงาน (Work 
Permit) 
(สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 
https://www.mfa.gr/images/d
ocs/ethnikes_theoriseis/2015
/metanast.pdf) 

- การขอใบ Residence Permit หรือ Work Permit ในกรีซ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของวีซ่าที่ขอจากสถานเอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทย 
เช่น วีซ่าทำงาน หรือวีซ่าติดตามสามี หรือติดตามครอบครัว (ในกรณีที่
แต่งงานในประเทศไทยแล้ว หรือมีบุตรจากสามีเก่าที่ยังไม่บรรุนิติภาวะ
และต้องการให้เดินทางมากรีซ เพ่ือให้มารดาที่อยู่ในกรีซดูแล) อนึ่ง  
หากต้องการเดินทางมาแต่งงานที่กรีซ จะต้องขอวีซ่าประเภทอ่ืน เช่น  
วีซ่าท่องเที่ยว เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตกรีซฯ จะไมส่ามารถออกวีซ่า
แต่งงานให้ก่อนได้ 

- ผู้ร้องสามารถทำเรื่องขอใบ Residence Permit หรือ Work Permit ได้
ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ทนายความดำเนินการแทน หรือมอบหมาย
ให้ญาติที่เป็นลำดับขั้นที่ ๑ ดำเนินการให้ เช่น พ่อแม่ดำเนินการให้ลูก 
หรือลูกดำเนินการให้พ่อแม่ 

- หลังจากยื่นเรื่องขอใบ Residence Permit หรือ Work Permit แล้ว 
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรีซ (หรือ ตม. กรีซ) จะออกใบรับรองสีฟ้าให้ 
ซึ่งถือว่าผู้ร้องได้พำนัก/ทำงานอยู่ในกรีซอย่างถูกกฎหมาย ทั้งนี้ ใบรับรอง
สีฟ้าจะสามารถใช้ในการเดินทางกลับไปประเทศบ้านเกิดของตนเท่านั้น 
จะไม่สามารถใช้เดินทางไปประเทศอ่ืนได้ 

- หากใบรับรองสีฟ้าดังกล่าวหมดอายุ โดยที่ยังไม่ได้รับใบ Permit ตม. กรีซ
จะออกใบรับรองใหม่ พร้อมทั้งระบเุหตุผลที่ยังไม่ให้ใบ Permit แก่ผู้ร้อง 

- ใบ Permit มีหลายแบบ โดยใบ Permit ที่เก่ียวข้องกับคนไทยส่วนใหญ่ใน
กรีซ ได้แก่  
๑) แบบติดตามคู่สมรส จะมีอายุครั้งแรก ๕ ปี ต่ออายุได้ครั้งละ ๕ ป ีโดย

ไมมี่ค่าธรรมเนียมใด ๆ  
๒) แบบบุตรทีต่ิดตามบิดา/มารดา จะได้ใบ Permit ทีม่ีอายุเหมือนบิดา/

มารดา  

https://www.mfa.gr/images/docs/ethnikes_theoriseis/2015/metanast.pdf
https://www.mfa.gr/images/docs/ethnikes_theoriseis/2015/metanast.pdf
https://www.mfa.gr/images/docs/ethnikes_theoriseis/2015/metanast.pdf


๒ 
 

๓) แบบทำงาน จะมีอายุครั้งแรก ๑ ปี ต่ออายุได้ครั้งละ ๑ ปี และมี
ค่าธรรมเนียม ๑๕๐ ยูโร  

ข้อควรระวัง เมื่อใบ Permit ใกล้หมดอายุ ต้องยื่นเรื่องขอต่ออายุล่วงหน้า
ภายใน ๒ เดือนก่อนวันที่หมดอายุ  

- คนไทยที่มีใบ Residence Permit แบบติดตามคู่สมรสแล้ว หากคู่สมรส
เสียชีวิตและประสงคจ์ะกลับไปอยู่ท่ีประเทศไทย สามารถกระทำได้ แต่จะ
อยู่นอกประเทศกรีซได้ไมเ่กิน ๖ เดือนต่อปี โดยไม่มีเหตุอันควร หากอยู่เกิน 
๖ เดือน จะไม่สามารถต่ออายุใบ Residence Permit ในคราวต่อไปได ้ 

- คนต่างชาติที่มีใบ Permit และอาศัยในกรีซเกิน ๗ ปี มีสิทธิ์ขอยื่นเรื่องขอ
สัญชาติกรีกได้  หากเป็นกรณีคู่สมรสชาวกรีกที่มีบุตรด้วยกัน สามารถยื่น
เรื่องขอสัญชาติกรีก หลังจากอาศัยในกรีซครบ ๓ ปีเต็ม ทั้งนี้ การขอ
สัญชาติกรีกจะต้องทำเรื่องผ่านกระทรวงมหาดไทยกรีซ ต้องมีความรู้
ภาษากรีก และจะต้องสอบผ่านทั้งข้อเขียนและการสัมภาษณ์   

- ตม. กรีซ อาจจะปฏิเสธการต่อใบ Permit ในกรีซ ในกรณีต่อไปนี้   
๑) เอกสารประกอบการต่ออายุใบ Permit ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่

ระบใุนกฎหมายที่ ๔๒๕๑ เรื่องประมวลกฎหมายการเข้าเมืองและ 
การบูรณาการของสังคม และบทบัญญัติอ่ืน ๆ (LAW No. 4251 
Immigration and Social Integration Code and Other 
Provisions โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 
https://www.mfa.gr/images/docs/ethnikes_theoriseis/2015/
metanast.pdf) 

๒) ได้รับการพิสูจน์จากศาลว่ามีการใช้เอกสารอันเป็นเท็จ ปลอมแปลง
เอกสาร หรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิด หรือใช้วิธีฉ้อฉลไม่สุจริต 

๓) กรณี ตม. กรีซ มีหนังสือสอบถามเพ่ิมเติม/หรือขอเอกสารเพ่ิม  
แต่ผู้ยื่นคำร้อง ไม่ติดตามหรือตอบกลับภายใน ๒ เดือน คำร้องขอต่อ
ใบ Permit จะถูกปฏิเสธ แต่กรณีนี้สามารถยื่นเรื่องใหม่ได้ใน ๑ เดือน 
หลังจากได้รับคำตอบปฏิเสธนั้น 

๒ การขอวีซ่า 
สามารถดูรายละเอียดการขอวีซ่า
กรีซไดจ้ากประมวลกฎหมาย 
การเข้าเมือง ปี ค.ศ. ๒๐๒๒ 

- เอกสารที่จำเป็นต้องใช้คือ หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ 
- วีซ่าประเภทติดตามคู่สมรส หรือบุตรติดตามบิดา/มารดาที่อยู่ในกรีซ 

(family reunification) หรือหากไม่ได้สมรส แต่มีการทำข้อตกลงการใช้
ชีวิตเป็นคู่ครอง (Living together as civil partnership) ทีด่ำเนินการผ่าน 



๓ 
 

(Immigration Code 2022) จาก
เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ
กรีซ
https://www.mfa.gr/en/visas/
visa-types/national-
visas.html 

Notary (ภาษากรีกเรียกว่า “συμβολαιογράφος”) สามารถขอวีซ่า
ประเภท National Visa (Type D) ที่สถานเอกอัครราชทูตกรีซในประเทศ
ไทย 

- สำหรับวีซ่าทำงาน นายจ้างชาวกรีกจะต้องเป็นผู้ยื่นเรื่องนำเข้าคนงาน
ต่างชาติกับหน่วยงานเขต เมื่อได้รับอนุมัติให้นำเข้าแรงงานต่างชาติได้แล้ว 
จึงส่งเอกสารอนุมัติให้คนงานไทย เพ่ือใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการยื่นขอ 
วีซ่าเข้ากรีซ ซึ่งจะได้รับวีซ่าประเภท National Visa (Type D) หลังจากท่ี
เดินทางเข้ามาในกรีซแล้ว จึงดำเนินการยื่นเรื่องต่อ ตม. กรีซ เพื่อขอทำ 
ใบ Work Permit ต่อไป  

- กรีซมีวีซ่าพิเศษ คือ Golden Visa ซึ่งชาวต่างชาติสามารถขอได้โดยต้องมี 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านหรือที่ดินในกรีซที่มมีูลค่าขั้นต่ำคือ 
๒๕๐,๐๐๐ ยูโร ทั้งนี้ สามารถขออนุญาตต่อใบ Permit ได้คราวละ ๕ ปี  

- กรณีบุตรอายุเกิน ๑๘ ปี ไม่สามารถขอวีซ่าผู้ติดตามบิดาหรือมารดาเข้ามา
กรีซได้ ต้องขอวีซ่านักท่องเที่ยว หรือ วีซ่าทำงาน 

๓ สิทธิของชาวต่างชาติที่อาศัยใน
กรีซ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรีซอย่างถูกกฎหมาย ทั้งท่ีมาทำงาน หรือเป็น 
คู่สมรสของชาวกรีกมีสิทธิเช่นเดียวกับชาวกรีก (ในกรณีภรรยาต่างชาติที่
ไม่ได้ทำงาน ก็สามารถใช้สิทธิประกันสังคมของสามีคุ้มครองตนและบุตร)
อาทิ สิทธิที่บุตรจะได้รับการศึกษากรีซจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย การเข้าถึงระบบประกันสังคมและการรักษาพยาบาล  
การใช้ใบ Permit ของกรีซเดินทางไปสหภาพยุโรปหรือประเทศสมาชิก 
Schengen โดยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศนั้น ๆ และสิทธิในการประกอบ
อาชีพตามทีก่ฎหมายกำหนดไว้ เป็นต้น เพ่ือให้ได้รับสิทธิในการรักษา 
พยาบาล ชาวต่างชาติจะต้องยื่นขอหมายเลขผู้ประกันตน (Social 
Security number หรือ AMKA) ทีศู่นย์บริการข้อมูลของกรีซ (Citizens' 
Service Center หรือ ΚΕΠ) 

- สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ที่จะได้รับ กรณสีามีเป็นชาวกรีก และมีบุตรด้วยกัน 
ได้แก่            
๑) เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร (Childbirth benefit หรือภาษากรีก

เรียกว่า ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ) จำนวน ๒,๐๐๐ ยโูร/การคลอด 
แต่ละครั้ง โดยมีเงื่อนไขว่าสามีและภรรยาจะต้องมีรายไดร้วมกันไม่
เกิน ๔๐,๐๐๐ ยูโร/ปี  ทั้งนี้ คู่สามีภรรยาที่เป็นชาวต่างชาติทั้งคู่มีสิทธิ

https://www.mfa.gr/en/visas/visa-types/national-visas.html
https://www.mfa.gr/en/visas/visa-types/national-visas.html
https://www.mfa.gr/en/visas/visa-types/national-visas.html


๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับเงินช่วยเหลือนี้ ในกรณีที่ทั้งสองคนอาศัยอยู่ในกรีซอย่างถูก
กฎหมาย และฝ่ายหญิงจะต้องอาศัยอยู่ในกรีซไม่ต่ำกว่า ๑๒ ป ี

๒) เงินช่วยเหลือบุตรสำหรับผู้มีรายได้น้อย (Child benefit หรือ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ) จ่ายเป็นรายเดือน โดยจะพิจารณาจากระดับ
รายได้ของสามีและภรรยาเป็นตัวกำหนดวงเงินช่วยเหลือที่จะได้รับ  
ซึ่งอยู่ระหว่าง ๒๘ - ๑๔๐ ยโูร/คน/เดือน ผู้ประสงค์จะขอรับเงิน
ช่วยเหลือดังกล่าว ต้องยื่นคำร้องออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน
สวัสดิการสังคม (The Organization for Welfare Benefits and 
Social Solidarity หรือ OPEKA) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี 
https://opeka.gr  

๔ หน้าทีช่าวต่างชาติที่อาศัยใน
กรีซ 
 

- ชาวต่างชาติมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงผู้เสียภาษี ในกรณีเป็นแม่บ้าน 
ไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ ให้ยื่นแบบแสดงผู้เสียภาษีร่วมกับคู่สมรส ดังนั้น
ก่อนการยื่นแบบแสดงผู้เสียภาษี ชาวต่าวชาติจึงต้องยื่นเรื่องขอหมายเลข 
ผู้เสียภาษี (Tax Number หรือ ΑΦΜ) ที่ศูนย์บริการข้อมูลของกรีซ 

- ชาวต่างชาติที่อาศัยในกรีซมีหน้าที่ต้องแจ้ง ตม. กรีซ ในกรณีต่อไปนี้            
๑) เปลี่ยนที่อยู่ใหม่   
๒) หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพส่วนตัว เช่น การเปลี่ยนสัญชาติเดิม

ของตน การหย่าร้าง หรือการมีบุตร  
๓) หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่  
๔) ใบ Permit หาย หากไม่แจ้ง ตม. กรีซ จะต้องเสียค่าปรับ ๕๐ ยูโร 

หากทำผิดซ้ำอีก จะต้องเสียค่าปรับ ๑๐๐ ยูโร 
- ชาวต่างชาติมีหน้าที่ต้องต่อใบ Permit ก่อนที่จะหมดอายุ การต่อหลัง 

ใบ Permit หมดอายุแล้ว จะไม่ไดร้ับอนุญาตให้ต่ออายุอีก และ อาจจะ
เสี่ยงถูกเนรเทศออกนอกประเทศ  

- ในกรณีที่ชาวต่างชาติพำนักในกรีซ โดยไม่มีใบ Permit หรือใบ Permit 
หมดอายุแล้ว หรือ กระทำการอันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและ 

ความสงบสุขของสังคม หรือ มีสิ่งบ่งชี้ว่ากระทำการอันเป็นความผิด
ร้ายแรง หรือเป็นภัยต่อสาธารณสุขของกรีซ จะถูกจัดว่าเป็นบุคคลไม่พึง
ปรารถนาของกรีซ สำนักงานตำรวจกรีซจะข้ึนบัญชีดำ (Blacklist) และ
เนรเทศออกจากกรีซ นอกจากถูกเนรเทศออกจากกรีซแล้ว ยังไม่สามารถ
เดินทางเข้าสหภาพยุโรป และประเทศสมาชิก Schengen เป็นเวลาไม่เกิน 

https://opeka.gr/


๕ 
 

๕ ปี โดยสำนักงานตำรวจกรีซจะทบทวนบัญชีดำทุกปี หากบุคคลใดที่มีชื่อ
ในบัญชีดำเกินเวลาที่กำหนด จะมีการลบชื่อออก 

- ในกรณีที่ต้องการจะขอลบชื่อจาก Blacklist จะต้องเดินทางออกจากกรีซ
โดยสมัครใจ โดยยินยอมจ่ายค่าปรับ  หากบุคคลดังกล่าวเดินทางกลับ
ประเทศของตนไปแล้ว และประสงค์จะขอให้ทางการกรีซลบชื่อของตน
ออกจากบัญชีดำ สามารถมอบอำนาจให้ทนายความยื่นเรื่องขอลบชื่อออก
จากบัญชีดำที่สถานเอกอัครราชทูตกรีซในประเทศท่ีตนพำนัก 

- ในกรณีที่ ตม. กรีซไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบ Permit ในกรีซ หรือเพิกถอน 
ใบ Permit ที่ออกให้แล้ว และมีคำสั่งจาก ตม. กรีซ “เนรเทศ” ออกนอก
ประเทศ ชาวต่างชาติผู้นั้นสามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
ภายใน ๒ เดือน เพ่ือขอให้ออกคำสั่งยกเลิกการเนรเทศ เมื่อศาลรับคำร้อง
แล้ว จะมีคำสั่งคุ้มครองผู้ร้องให้สามารถอยู่ในกรีซได้จนกว่าจะมีการตัดสิน
คดี อย่างไรก็ดี ศาลอาจไม่พิจารณารับคำร้องอุทธรณ์ดังกล่าวได ้ 

- ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรีซอย่างไม่ถูกกฎหมาย สามารถขอ ΑΜΚΑ ชั่วคราวได้ 
เพ่ือขอรับการฉีดวัคซีน 

๕ การแต่งงาน - สถานภาพของชาวต่างชาติที่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการยื่นเรื่องขอใบ 
Residence Permit ในกรีซมี ๒ ประเภท คือ (๑) การแต่งงาน โดยจด
ทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และ (๒) การอยู่กินกันหรือการใช้ชีวิตเป็น
คู่ครองกัน โดยไม่ได้แต่งงาน (Living together as civil partnership) โดย
ทั้ง ๒ แบบมีผลและสิทธิเท่าเทียมกัน  

- การขอจดทะเบียนสมรส จะต้องใช้สูติบัตรและใบรับรองความเป็นโสด 
พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษทีผ่่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
ไทย หลังจากนั้น จะต้องนำเอกสารดังกล่าวไปผ่านการรับรองจาก 
สถานเอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทย 

- การทำสัญญาการใช้ชีวิตเป็นคู่ครองกัน ใช้เฉพาะหนังสือเดินทาง 
ที่ยังไม่หมดอายุ การทำสัญญาคู่ครองนี้มีสิทธิรับเงินบำนาญของสามี 
สามารถขอใบ Residence Permit และบุตรที่เกิด ก็ถือว่าบุตรทีถู่กต้อง
ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งหน่วยงานเขตว่าเป็นบิดาของบุตร อนึ่ง  
หากไม่ต้องการอยู่เป็นคู่ครองกันแล้ว ก็สามารถยกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้อง
ขึ้นศาล 



๖ 
 

- หากผู้ที่ทำสัญญาคู่ครองอยากจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
สามารถทำได้ที่สำนักงานเขต 

๖ คำถามจากผู้ร่วมฟังการบรรยาย   การหย่าร้าง 
Q:  กรณีหญิงไทยหย่าร้างกับสามีกรีก จะเรียกร้องค่าเลี้ยงดู (ภาษากรีก
เรียกว่า διατροφή) จากสามกีรีกได้หรือไม่ 
A:  การหย่าร้างที่กรีซ ไม่ว่าจะหย่าโดยความสมัครใจของทั้งคู่ หรือหย่าด้วย
การฟ้องหย่า จะต้องกระทำผ่านศาล ซ่ึงจะมีคำสั่งให้หย่าได้ ส่วนการเรียกร้อง 
ค่าเลี้ยงดูจากอีกฝ่ายสามารถกระทำได้ โดยการผ่านคำตัดสินของศาลเช่นกัน 
โดยศาลจะพิจารณาจากฐานะทางการเงิน หรือทรัพย์สินของทั้งสองฝ่ายที่มีอยู่
เป็นเกณฑ ์หากสามีมีรายได้น้อยและไม่มีทรัพย์สินใด ๆ เลย ศาลอาจมีคำสั่ง
ให้ไมต่้องจ่ายค่าเลี้ยงดูแก่ภรรยา  

 

Q:  ในกรณีมีบุตรด้วยกัน ใครจะได้สิทธิเลี้ยงดูบุตร  
A:  ศาลจะเป็นผู้พิจารณาสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรให้แกบ่ิดาหรือมารดา โดย
พิจารณาจากประโยชน์ที่บุตรจะได้รับมากกว่า หรือ ฝ่ายใดมีความสามารถใน
การเลี้ยงดูบุตรได้ดีและเหมาะสมกว่า ดังนั้น หากมารดาเป็นชาวต่างชาติและ
ไม่ได้ทำงาน จึงอาจเสียเปรียบ แต่หากศาลตัดสินให้มารดาเป็นฝ่ายดูแลบุตร 
ศาลจะตัดสินให้สามีต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรที่อยู่กับมารดา จนกว่าบุตรจะบรรลุ
นิติภาวะอายุ ๑๘ ปี  

 

Q:  หญิงไทยได้หย่ากับสามีกรีกและแยกกันอยู่ เพียงแต่รอคำตัดสินจาก
ศาล จะมีวิธีใดที่จะทราบว่า คำตัดสินออกมาแล้วหรือไม่ (เนื่องจากภรรยา
ไม่ต้องการติดต่อกับอดีตสามีอีก) 
A:  สามารถสอบถามเกี่ยวกับสถานะคำสั่งศาลออกได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลของ
กรีซ หรือ ΚΕΠ   
 

การรับมรดก 
Q: กรณีจดทะเบียนสมรสอย่างถูกกฎหมาย เม่ือสามีกรีกเสียชีวิต ภรรยา
ต่างชาติจะมีสิทธิได้รับมรดก และเงินบำนาญตกทอดของสามี หรือไม่ 
A:  ภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่กับสามีกรีกมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า ๓ ปี มีสิทธิได้รับ
บำนาญต่อจากสามีร้อยละ ๗๐ (เช่น สามีเคยรับบำนาญ ๑,๐๐๐ ยูโร/เดือน 
หลังการเสียชีวิตแล้ว ภรรยาหม้ายได้รับบำนาญต่อจากสามี ๗๐๐ ยูโร/เดือน) 



๗ 
 

ในส่วนของ “มรดก” นั้น มีกฏหมายที่เก่ียวข้องกับมรดกหลายฉบับ รวมถึงมี
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น มีบุตรหรือไม่ หรือมีบุตรกี่คน หรือสามีได้ทำ
พินัยกรรมไว้หรือไม่ ดังนั้น จึงต้องทราบรายละเอียดของแต่ละกรณี  
 โดยทั่วไป “มรดก” หมายรวมถึง ทรัพย์เงินทองที่มี และ หนี้สิน หาก
ภรรยารับมรดก จะต้องรับผิดชอบหนี้สินทีผู่้เสียชีวิตติดค้างไว้ด้วย ดังนั้น  
เมื่อคำนวณแล้วพบว่ามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินที่มี ภรรยาสามารถขอสละสิทธิ
ไม่รับมรดกได้ โดยมีเวลาดำเนินการภายใน ๔ เดือนหลังจากวันที่สามีเสียชีวิต 
และต้องไปแจ้งสละสิทธิไม่รับมรดกที่ศาลครอบครัวในเขตที่สามีเสียชีวิต  
หากสามีเสียชีวิตที่ประเทศไทย สามารถแจ้งได้ที่สถานเอกอัครราชทูตกรีซ
ประจำประเทศไทย ทั้งนี้ แม้ดำเนินการแจ้งสละสิทธิไม่รับมรดกแล้ว ยัง
สามารถรับเงินบำนาญของสามีได้ตามปกติ 
    ในกรณีที่ไม่มีการทำพินัยกรรม การแบ่งมรดกจะเป็นไปตามที่กฏหมาย
กำหนดไว้ ผู้ที่มีส่วนจะได้รับมรดกในชั้นแรก คือ ๑) คู่สมรส (หรือกรณีไม่ได้จด
ทะเบียนสมรส ให้ใช้สัญญาอยู่กินฉันสามีภรรยาที่มีอายุเกิน ๒ ปีขึ้นไป)  
 ๒) บุตร ๓) หลาน และ ๔) บิดามารดาของผู้เสียชีวิต  
 

Q:  ในกรณีสามีกรีกทำพินัยกรรมยกมรดกให้ผู้อ่ืนที่ไม่ใช่ภรรยา ภรรยา
จะต้องทำอย่างไรจึงจะไม่เสียสิทธิอันพึงมีพึงได้ของตน  
A:  ในฐานะคู่ชีวิตที่อยู่กินกันมาเกิน ๓ ปี ภรรยาย่อมมีสิทธิจำนวนหนึ่งใน 
กองมรดก แต่หากสามีได้ทำพินัยกรรมยกมรดกให้ผู้อ่ืน ภรรยาสามารถพ่ึง
อำนาจศาล เพ่ือให้มีคำสั่งแบ่งมรดกให้ภรรยา ซึ่งจะต้องดำเนินการภายใน  
๔ เดือนหลังจากวันที่สามีเสียชีวิต  
 

Q:  การรับมรดกของสามี ต้องเสียภาษีหรือไม่ 
A:  ผู้รับมรดกที่มอียู่ในกรีซและในต่างประเทศ เสียภาษีในอัตราก้าวหน้า ดังนี้ 
     - มรดกมูลค่าไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ ยโูร ไม่ต้องเสียภาษีมรดก  
     - มรดกมูลค่าระหว่าง ๑๕๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ยูโร เสยีภาษีมรดกไม่เกิน 
๑,๕๐๐ ยโูร  
     - มรดกมูลค่าระหว่าง ๓๐๐,๐๐๐ – ๖๐๐,๐๐๐ ยูโร เสยีภาษีมรดกไม่เกิน 
๑๖,๕๐๐ ยโูร เป็นต้น 
 
 



๘ 
 

Q:  สามีภรรยาเปิดบัญชีธนาคารด้วยกัน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต  
อีกฝ่ายจะได้รับเงินนั้นหรือไม่ 
A:  อีกฝ่ายจะได้รับเงินนั้น เนื่องจากถือว่ามีเงินร่วมกระเป๋าเดียวกัน ไม่ถือเป็น
มรดกท่ีจะต้องแบ่งให้ผู้อื่น  
 

เรื่องอ่ืนๆ  
Q: สามชีาวกรีกยึดหนังสือเดินทางของภรรยาคนไทยไว้ ควรทำอย่างไร 
A: ถือเป็นการกระทำท่ีผิดกฎหมาย สามารถแจ้งความกับตำรวจได้  
 
เงินช่วยเหลือต่าง ๆ  
Q: กรณีภรรยาไม่ได้ทำงาน แต่ต้องดูแลสามีที่เป็นคนพิการ สามารถยื่นขอ
เงินช่วยเหลือได้หรือไม่  
A: มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการทุพพลภาพได้ โดยติดต่อสอบถามทีเ่ขตท่ีอาศัย 
(Municipal Center) แต่การยื่นเรื่องขอเงินช่วยเหลือ ต้องกระทำผ่านเว็บไซต์
ของ The Organization for Welfare Benefits and Social Solidarity 
หรือ OPEKA  ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือทุพพลภาพ (grant of 
welfare disability benefits) หรือภาษากรีกเรียกว่า χορήγηση 

προνοιακής αναπηρικής παροχής สามารถดูได้ที่ 
https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/plirofories/  
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