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บทคัดย่อ
การร้องจัดการมรดกของผู้ตาย เป็นกรณีที่ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกหรือผู้ที่มีความเกี่ยวพันกับ
ผู้ตายหรือพนักงานอัยการซึ่งได้รับคาร้องขอจากทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรมยื่นคาร้อง
ต่ อ ศาลที่ ผู้ ต ายมี ภู มิ ล าเนาอยู่ ในขณะถึ ง แก่ ค วามตาย ในกรณี ที่ เจ้ า มรดกไม่ มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ใ น
ราชอาณาจักร ให้เสนอคาร้องต่อศาลที่ทรัพย์มรดกอยู่ในเขตศาล ผู้ที่มีสิทธิยื่นคาร้องขอเป็นผู้จัดการ
มรดกของผู้ตาย เช่น สามีร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของภริ ยาโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วย
กฎหมาย มารดาร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของบุตรหรือบุตรร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของมารดา
บุตรนอกกฎหมายที่บิดาให้การรับรองแล้วก็ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของบิดาได้ เป็นต้น นอกจากนี้
ทายาทอาจมอบอานาจให้ผู้รับมอบอานาจยื่นคาร้องขอให้ตั้ง ผู้รับมอบอานาจเป็นผู้จัดการมรดกได้
การยื่นคาร้องขอจัดการมรดกทายาทหรือผู้เกี่ยวข้องอาจดาเนินการด้วยตนเอง ว่าจ้างทนายหรือขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐให้ดาเนินการให้ เช่น สานักงานอัยการ เอกสารที่ต้องใช้ในการ
ยื่น คาร้องขอให้ ศาลตั้งผู้ร้องเป็ น ผู้จัดการมรดก ได้แก่ ใบมรณบัตรของเจ้ามรดก เอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวกับเจ้ามรดก เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทรัพย์สินต่างๆ ที่ปรากฏชื่อของเจ้ามรดก
เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทาประโยชน์ คู่มือรถยนต์ รายการสมุดบัญชีคู่ฝากของธนาคาร
เอกสารเกี่ ย วกั บ ผู้ ร้ อ ง เช่ น ส าเนาทะเบี ย นบ้ าน บั ต รประชาชน ในส่ ว นของผู้ ร้อ งต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี
ความสามารถตามกฎหมาย บรรลุนิติภาวะแล้วไม่ว่าจะอายุครบ 20 ปีห รือบรรลุนิติภาวะโดยการ
สมรส ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ยื่นคาร้องต้องจัดทา
บัญชีเครือญาติของเจ้ามรดกและหนังสือให้ความยินยอมของทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกในการแสดง
ความยินยอมให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก เมื่อเตรียมเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผู้ร้อง
ต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าผู้ร้องมีความเกี่ยวพันอย่างไรทางกฎหมายกับเจ้ามรดก เช่น ผู้ร้องเป็นภรรยา
โดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดก เจ้ามรดกเป็นอะไรตาย เจ้ามรดกมีทรัพย์สินอะไรบ้างและผู้ร้อง
มีความประสงค์จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยทายาทอื่นให้ความยินยอมเรียบร้อยแล้ว และต้อง
ขอให้ศาลมีคาสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย เมื่อศาลมีคาสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว
ผู้จัดการมรดกต้องน าทรัพย์มรดกที่ไปแบ่งให้ กับทายาทตามส่วนแบ่งมรดกต่อไปตามระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนดไว้
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Abstract
Petition for deceased’s succession, is the case that heir who has rights to
receive inheritance or any one that has the relationship with the deceased, or
prosecutor who has been petitioned by the rightful heirs or become heirs by the
deceased’s will petitioned to the local Court while the deceased was deceasing. In
case that the de cu jus has no domicile in the kingdom, petition to the Court that
the inheritance is in the jurisdiction of the deceased’s executor of will, for example,
husband petitions to be wife’s executor of will rightfully and wrongfully, mother
petitions to be child’s executor of will, child petitions to be mother’s executor of
will, illegitimate child that father has already certified the petitions has petitioned to
be father’s executor of will. Besides this, heirs are able to authorize authorized
person to petition to appoint authorized person to be executor of will or other
related persons are able to process by themselves. Hiring for lawyer or request for
assistance from the government units, such as from the Office of The Attorney
General. Required documents to petition to Court as executor of will are the de cu
jus’ death certificate with other documents that related to the de cu jus, for
example, house registration, citizen I.D. card, various properties that have de cu jus’s
name on it, such as, title deed to a piece of land, certificate of utilization, car
ownership booklet, bank’s account book and petitioner’s documents, such as house
registration, citizen I.D. card. Petitioner must be competence in accordance with laws,
such as reach the legal age (no matter complete the age of 20 or become of age by
marriage), not insane, do not be incompetent person or bankruptcy. Petitioner must
list the de cu jus’s relative names and letter of consent from the rightful heirs in
order to agree to let the petitioner to be the executor of will. When the documents
preparation are ready, petitioner must show the Court of how his lawful relationships
are with the de cu jus, for example petitioner is the lawful wife of the de cu jus, how
was the de cu jus died, what has the de cu jus owned in property and petitioner
wishes to be the executor of will of the deceased that has already been consented
by heirs. Then, request the Court to appoint the petitioner to become deceased’s
executor of will. When court ordered to appoint petitioner to become executor of
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will, petitioner must share the inheritance with heirs in accordance with the sharing
portion and the duration of times that the law has specified.
Keywords: Petition, Succession management, Succession case, death
คดีมรดก
คดีมรดก เป็นคดีที่มีบุคคลยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด
หรือบุคคลหลายคนเป็นผู้จัดการมรดกเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ซึ่ง ทรัพย์สมบัติของเจ้ามรดกจะ
ตกเป็นของทายาททันที และรวมถึงหนี้สินและความรับผิดก็ตกทอดมาถึงทายาทเหมื อนกัน แต่เป็น
การรับ ผิ ด ในฐานะทายาทเท่ านั้ น มิใช่ รับ ผิ ด ในฐานะส่ ว นตั ว ในศาลยุติ ธ รรมบางแห่ งคดีที่ มีก าร
ฟ้องร้องในคดีแพ่งพบว่า อัน ดับ ที่ 1 เป็นเรื่องขอจัดการมรดกมีมากถึง 62,416 คดี (สถิติคดีของ
สานักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก ปี 2552) และในปีต่อๆ มาคดีมรดกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
เครื่องมือสาคัญในการลดปริมาณคดีคือการจัดไกล่เกลี่ยประนอมยอมความ หรือการนัดพิจารณาคดี
ในวันหยุดราชการ ดังนั้น เรื่องคดีมรดกจึงเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสาคัญและยังเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเพราะ เจ้ามรดกต้องถึงแก่ความตายตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย
ต้องมีการจัดการมรดกตามกฎหมาย ดังนั้นหากมีการศึกษาบทความเกี่ยวกับคดีมรดกจะทาให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ผู้เขียนบทความได้แบ่งหัวข้อการศึกษาดังต่อไปนี้
1. กองมรดก
ประการที่หนึ่งเบื้องต้นต้องทาความรู้จักกับกองมรดกก่อนว่า มรดกของผู้ตายคืออะไรบ้าง
มรดก หมายความว่า สิ่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษหรือที่สืบทอดมาแต่บรรพกาล; (กฎ) ทรัพย์สินทุก
ชนิด ตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ของผู้ตาย เว้นแต่ตามกฎหมายหรือโดยสภาพแล้ว
เป็ น การเฉพาะตัวของผู้ตาย เรียกรวมๆ ว่า กองมรดก (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542) มรดกของผู้ตายมีความหมายที่กว้างกว่าทรัพย์สินตามความเข้าใจของบุคคลโดยทั่วไปเพราะ
มรดกรวมไปถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ ของผู้ตายที่ถือเป็นภาระหนี้แก่ทายาทด้วย (สมศักดิ์
เอี่ ย มพลั บ ใหญ่ ,มรดกทฤษฎี : 2557) จากนิ ย ามศั พ ท์ ดั งกล่ าวพิ จ ารณาตามแนวบรรทั ด ฐานค า
พิพากษาฎีกาว่ามรดกคืออะไรบ้าง สิ่งที่เป็นมรดกประการแรกคือ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย คือ
สิ่ งของต่ า งๆ ของผู้ ต าย เช่ น ที่ ดิ น บ้ า น รถยนต์ สร้ อ ย แหวน เงิ น ทอง ปื น เป็ น ต้ น
ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นของผู้ตายระหว่างมีชีวิต เช่น เงินสะสมที่ทางราชการหักจากเงินเดือนของผู้ตาย
ขณะมีชีวิต (คาพิพากษาฎีกาที่ 1953/2535) สิทธิตามคาพิพากษาเกี่ยวกับทรัพย์สิน (คาพิพากษา
ฎี ก าที่ 7929/2544) แต่ ถ้ า ทรั พ ย์ สิ น นั้ น ไม่ เป็ น ของผู้ ต ายย่ อ มไม่ เป็ น มรดก (ค าพิ พ ากษาฎี ก า
ที่ 584/2535) เช่ น เงิ น ฌาปนกิ จ สงเคราะห์ เงิน ชดเชยที่ ผู้ ต ายมี สิ ท ธิ ได้ รับ เนื่ อ งจากความตาย
(คาพิพากษาฎีกาที่ 4714/2542) สิทธิในการรับเงินประกันชีวิต (คาพิพากษาฎีกาที่ 4715/2542)
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ดอกผลของทรั พ ย์ ม รดกที่ เกิ ด ภายหลั ง เจ้ า มรดกตายก็ ไม่ ถื อ ว่ า เป็ น มรดก (ค าพิ พ ากษาฎี ก าที่
3776/2545)
ประการที่สองสิทธิและหน้าที่ของคนตาย สิทธิและหน้าที่ต่างๆ อาจตกทอดเป็นมรดกแก่
ทายาทได้ แต่ถ้าสิทธิและหน้าที่ซึ่งเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายไม่เป็นมรดก เช่น สิทธิในการประกอบ
อาชี พ (ค าพิ พ ากษาฎี ก าที่ 2026/2526) สิ ท ธิต ามสั ญ ญาเช่ าอาคารพาณิ ช ย์ ไม่ เป็ น มรดก (ค า
พิพากษาฎีกาที่ 1008/2537) แต่ถ้าทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้เช่าหลายคน เมื่อผู้เช่าคนหนึ่งตาย ถือว่า
สิทธิการเช่าของผู้ตายตกทอดไปยังทายาทได้ (วิเชียร, ดิเรกอุดมศักดิ์, แพ่งพิสดาร เล่ม 4 : 2546)
สิทธิตามสัญญาเช่าซื้อถือเป็นมรดกได้ (คาพิพากษาฎีกาที่ 8475/2540) สิทธิในการเป็นหุ้นส่วนใน
ห้ างหุ้ น ส่ วนไม่เป็ น มรดก (คาพิพ ากษาฎีกาที่ 191/2501) แต่ถ้าสิ ทธิในบริษัทจากัดตกทอดไปยัง
ทายาทได้ (คาพิพากษาฎีกาที่ 310/2510 (ประชุมใหญ่))
ประการที่สามความรับผิดของผู้ตาย เช่น ความรับผิดในกรณีที่ไปกระทาละเมิดผู้อื่น
ผู้ ตายถูกฟ้ องให้ ช าระค่ าภาษี อากรซึ่งเจ้ ามรดกเป็น หนี้ ทายาทรับมรดกไปแล้ วต้ องรับ ไปทั้ งสิ ท ธิ
เกี่ยวกับมรดกและหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีอันเป็นความรับผิดของผู้ตายด้วยแต่ไม่จาต้องรับผิดเกินกว่า
ทรัพย์มรดกที่ทายาทได้รับจากกองมรดกของผู้ตาย (คาพิพากษาฎีกาที่ 5279/2548)
2. ผู้มีสิทธิได้รับมรดก
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกมีทั้งทายาทโดยธรรมและผู้รับพินัยกรรม ทายาทโดยธรรม
เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 ซึ่งบัญญัติว่า “ทายาทโดยธรรมมีหก
ลาดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรคสอง แต่ละลาดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลัง
ดังต่อไปนี้ คือ (1) ผู้สืบสันดาน (2) บิดามารดา (3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน (4) พี่น้อง
ร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน (5) ปู่ ย่า ตา ยาย (6) ลุง ป้า น้า อา” ทายาทแต่ละลาดับมี
สิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้คือ ทายาทโดยธรรมลาดับต้นมีสิ ทธิได้รับมรดกก่อนทายาทโดย
ธรรมลาดับหลัง (พินัย ณ นคร,คาอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก : 2556) กฎหมายไม่ได้กาหนดให้
คู่สมรสเป็นทายาทโดยธรรมไว้ ซึ่งคู่สมรสถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมภายใต้บังคับของมาตรา 1635
คู่สมรสมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร
ทายาทของผู้ตายที่มีสิทธิตามกฎหมาย คือ กฎหมายกาหนดไว้ว่าบุคคลใดบ้างที่มีสิทธิ
เช่น บุตรของผู้ตายหรือเรีย กว่าผู้ สืบสั นดานของผู้ตาย บิดามารดาของผู้ตาย คู่สมรสของผู้ ตาย
ทายาทเหล่ านี้ เมื่ อ เจ้ า มรดกถึ ง แก่ ค วามตายมี สิ ท ธิ ได้ รับ มรดกทั น ที ทายาทประเภทนี้ เ รีย กว่ า
“ทายาทโดยธรรม” พิจารณาตามลาดับของทายาทได้ดังนี้ ผู้สืบสันดาน คือ ลูก หลาน เหลน
ลื่อ ในส่วนของผู้สืบสันดานนี้เฉพาะผู้สืบสันดานชั้นลูกเท่านั้นมีสิทธิได้รับมรดกของเจ้ามรดก ส่วน
ชั้นหลาน เหลน มีเพียงสิทธิรับมรดกแทนที่
ทายาทอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม คือ เป็นเรื่องที่ผู้ตายได้
ทาพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ซึ่งอาจไม่ใช่ทายาทตามประมวลกฎหมาแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629
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ก็ได้ พินัยกรรมคือ คาสั่งสุดท้ายก่อนตายยกทรัพย์สินสิทธิต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของตนหรือแบ่ง
ทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้รับพินัยกรรมตามที่ระบุไว้ หรือวางข้อกาหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนอันจะ
ให้มีผลเมื่อตนตายแล้ว หรือในกรณีอื่นๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายอันจะให้มีผลเมื่อ
ตนตายแล้ว (สหัส สิงหวิริยะ,พินัยกรรม : 2547)
3. ทำยำทและคุณสมบัติของทำยำท
ทายาทในการรับมรดกต้องมีส ภาพบุคคลหรือมีสิทธิได้ตามมาตรา 15 แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งตามมาตรา 1604 บัญญัติไว้ว่า บุคคลธรรมดาที่จะเป็นทายาทรับ
มรดกได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพบุคคลหรือสามารถมีสิทธิได้ตามมาตรา 15 แห่งประมวลกฎหมายนี้ในเวลา
ที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ซึ่งหมายความว่าบุคคลธรรมดาที่จะมีสิทธิรับมรดกของผู้ตายต้องมีสภาพ
บุคคล และตามมาตรา 1604 วรรคสองบัญญัติว่า เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าเด็กที่เกิดที่
เกิดมารอดอยู่ภายในสามร้อยสิบวันนับแต่เวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายนั้น เป็นทารกในครรภ์
มารดาอยู่ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย หมายความว่า ทารกในครรภ์มารดาที่เกิดมาภายใน
310 วันนับแต่บิดาถึงแก่ความตายมีสิทธิรับมรดกของบิดาได้ สาหรับผู้รับพินัยกรรมซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดา ความสามารถของผู้รับพินัยกรรมพิจารณาแต่ในเวลาที่ผู้ทาพินัยกรรมตายเท่านั้น ดังนั้น
ผู้รับพินัยกรรมซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสภาพบุคคลหรือมีความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่ง
ด้วย มาตรา 1604 ใช้บังคับเฉพาะทายาทที่เป็นบุคคลธรรมดา ส่วนผู้รับพินัยกรรมที่เป็นนิติบุคคล
ไม่อยู่ในมาตรานี้ (อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง,คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่า
ด้วยมรดก : 2550)
4. สิทธิและส่วนแบ่งของทำยำทโดยธรรม
ทายาทโดยธรรมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทายาทที่เป็นญาติกับทายาทที่เป็นคู่สมรส
ได้แก่ ผู้ สื บ สั น ดาน บิ ดามารดา พี่ น้องร่ว มบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่ว มมารดา
เดียวกัน ปู่ ย่ า ตา ยาย ลุง ป้ า น้า อา เป็นทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์
มาตรา 1629 ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งทายาทที่เป็นญาติของเจ้ามรดกตาม มาตรา 1629 (1) ถึง (6)
มีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังตามลาดับที่จัดไว้ ถ้าทายาทในลาดับก่อนยังมีชีวิต หรือมีผู้รับมรดกแทนที่
ยังไม่ขายสาย ทายาทในลาดับ ถัดลงไปไม่มีสิทธิรับมรดก เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1630 วรรคแรก แต่มีข้อยกเว้นเฉพาะระหว่างทายาทลาดับ (1) กับ (2) คือ
ถ้าเจ้ามรดกมีทั้งทายาทลาดับ (1) และ (2) ที่ยังมีชีวิตหรือแม้ทายาทลาดับ (1) ตายไปแล้วแต่มี
ผู้รับ มรดกแทนที่ ทายาทลาดับ (2) ที่ยังมีชีวิตก็มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งกับกับทายาทลาดับที่ (1)
เหมือนดังว่าทายาทลาดับ (2) แต่ละคนเป็นบุตรของเจ้ามรดก ทายาทโดยธรรมในลาดับเดียวกันมี
หลายคน แต่ละคนมีสิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งเท่าๆ กัน ถ้ามีเพียงคนเดียว มรดกจะตกแก่คนนั้น
ทั้งหมด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1633
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สิทธิและส่วนแบ่ง ของในการรับมรดกแทนที่ ผู้สืบสันดานที่เข้ารับมรดกแทนที่ทายาท
ถ้ามีหลายชั้น เช่น ทายาทถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดกที่มีทั้งบุตร หลานและเหลน บุตรซึ่งเป็น
ญาติชั้นสนิทที่สุดของทายาทเท่านั้นที่มีสิทธิรับมรดก ผู้สืบสันดานชั้นถัดไปจะรับมรดกได้ก็ต่อเมื่อใช้
สิทธิการรับมรดกแทนที่กันเท่านั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1634 (1)
สิทธิและส่ วนแบ่ งของทายาทประเภทคู่ส มรส ซึ่งคู่ส มรสของผู้ ตายมีสิท ธิได้รับมรดก
ร่วมกับทายาทที่เป็นญาติของเจ้ามรดกทุกลาดับ สิทธิและส่วนแบ่งของคู่สมรสสรุปได้ดังนี้ ประการที่
1 ถ้ามีทายาทชั้นผู้สืบสันดาน ซึ่งมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่มีชีวิตมี
สิทธิได้รับส่วนแบ่งเสมือนว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร ประการที่ 2 ถ้ามีทายาทชั้นพี่น้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกัน ยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับ มรดกแทนหรือไม่มีทายาทชั้นผู้ สืบสันดาน แต่มีทายาท
ลาดับ บิ ดามารดา แล้ วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตมีสิทธิได้รับมรดกกึ่งหนึ่ง ประการที่ 3 ถ้ามี
ทายาทลาดับพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน หรือลุง ป้า น้า อา ที่มีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับ
มรดกแทนที่ หรือมีทายาทปู่ ย่า ตา ยาย คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่มีสิทธิได้รับสองส่วนในสามส่วน
ประการที่ 4 ถ้าเจ้ามรดกตายโดยไม่มีทายาทที่เป็นญาติ ดังนี้ ผู้สืบสันดาน บิดามารดา พี่น้อง
ร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา
คู่สมรสที่ยังมีชีวิตมีสิทธิได้รับมรดกทั้งหมด (เพียบ หุตางกูร,คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ว่าด้วยมรดก : 2545)
5. อำยุควำมฟ้องคดีมรดก
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1745 วรรคแรกบัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้
ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย หรือนับแต่เมื่อทายาทโดย
ธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก” หมายความว่า ห้ามมิให้ทายาทโดยธรรมซึ่งมีสิทธิ
รับมรดกฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องมรดก เมื่อพ้น 1 ปีนับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายหรือนับแต่
วันที่ทายาทผู้นั้นได้รู้หรือควรได้รู้ถึงแก่ความตายของเจ้ามรดก
ในส่ ว นของพินั ย กรรมประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ มาตรา 1745 วรรคสอง
บัญญัติไว้ว่า “คดีฟ้องเรียกตามข้อกาหนดพินัยกรรม มิให้ฟ้องเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อผู้รับ
พินัยกรรมได้รู้หรือควรรู้ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรม หมายความว่า การฟ้องคดีเพื่อเรียกมรดก
ตามข้อกาหนดของพินัยกรรม ผู้รับพินัยกรรมต้องฟ้องคดีภายใน 1 ปี นับแต่เมื่อผู้รับพินัยกรรมได้
รู้หรือควรรู้ถึงสิทธิของตนมีอยู่ตามพินัยกรรมนั้น สิทธิของเจ้าหนี้ต้องพิจารณาตาม ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1745 วรรคสามบัญญัติไว้ว่า “ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 193/27 แห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกมีกาหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี
มิให้เจ้าหนี้นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงแก่ความตายของเจ้า
มรดก หมายความว่า เจ้าหนี้ที่มีสิทธิเรียกร้องให้ชาระหนี้ต่อเจ้ามรดก ต้องฟ้องคดีเรียกร้องให้ชาระ
หนี้จากกองมรดกภายใน 1 ปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดกเช่นกัน
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อย่างไรก็ดี สิทธิในการเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วรรคหนึ่งถึงสามกฎหมาย
บัญ ญัติไว้ว่าห้ามมิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกาหนด 10 ปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย สาหรับ
ทายาทที่ครอบครองทรัพ ย์ มรดกที่ยังไม่ได้แบ่ งกัน แม้ท ายาทคนนั้ นจะมาฟ้องขอแบ่งมรดกเกิน
กาหนดอายุความมรดกแล้ว ก็ฟ้องขอแบ่งได้ไม่ขาดอายุความมรดก (บุญเพราะ แสงเทียน,กฎหมาย
ลักษณะมรดก : 2555)
6. คดีมรดก
คดีมรดกเป็นคาร้องฝ่ายเดียวเป็นการใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 55 ซึ่งบัญญัติว่า ในกรณีที่มีความจาเป็นจะต้องใช้สิทธิในทางศาลโดยขอให้ศาลสั่งการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง แต่ถ้ามีผู้ร้องคัดค้านก็อาจกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องกับผู้คัดค้านได้ ในเรื่อง
จัดการมรดก คาร้องต้องมีความชัดเจนว่าเจ้ามรดกตายเมื่อใด มีทรัพย์สมบัติอย่างไร และผู้ร้อง
เกี่ยวข้องอย่างไรในทรัพย์มรดกหรือในตัวเจ้ามรดกนั้น เป็นทายาทโดยธรรมหรือเป็นทายาทโดย
พินั ยกรรม (มารุต บุน นาค,วิชาว่าความและมารยาททนายความ : 2551) เป็นการบรรยายว่ามี
เหตุขัดข้องว่าผู้ร้องในฐานะทายาทไม่สามารถที่จะดาเนินการจัดการในเรื่องทรัพย์มรดกของเจ้ามรดก
เพราะมีเหตุขัดข้องที่มีความจาเป็นให้ศาลมีคาสั่งแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกก่อน เช่น ไม่สามารถ
เบิ ก เงิ น จากธนาคารได้ เพราะธนาคารไม่ ย อมจ่ า ยจนกว่ า ศาลจะสั่ ง ให้ ใ ครเป็ น ผู้ จั ดการมรดก
ไม่สามารถขายที่ดินได้เนื่องจากยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อเจ้ามรดก
การยื่นคาร้องเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก กล่าวโดยสรุป ผู้มีสิทธิยื่นคา
ร้อง มีดังต่อไปนี้ ทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย ได้แก่ บิดามารดาของผู้ต าย บุตร
ของผู้ตาย หรือสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย หรือผู้มีสิทธิรับมรดกแทนที่ทายาทตามที่
กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายตามพินัยกรรมที่ผู้ตายได้ทาไว้ก่อนตาย
ผู้ จั ด การมรดกที่ ผู้ ต ายตั้ งไว้ ต ามพิ นั ย กรรม ต้ อ งมี ก ารบรรยายฟ้ อ งต้ อ งบรรยายว่ า ผู้ ต ายได้ ท า
พิ นั ย กรรมยกทรั พ ย์ สิ น ให้ แ ก่ บุ ค คลใดและตั้ ง ใครเป็ น ผู้ จั ด การมรดกไว้ พ ร้ อ มแนบพิ นั ย กรรม
ประกอบการพิ จ ารณาคดี พนั กงานอัย การซึ่ งได้รับ คาร้อ งจากทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดย
พินัยกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียก็มีสิทธิยื่นคาร้องเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกผู้มีสิทธิยื่นคา
ร้องรวมถึงบุคคลที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของลูกหนี้ เช่น เจ้าหนี้ของเจ้ามรดก บุคคลผู้
เป็น เจ้าของร่วมในทรัพย์สินกับ ผู้ตายซึ่งสามารถร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่หาร่วมกันได้ ในการบรรยายฟ้อ งต้องบรรยายให้ศาลเห็นว่ามีทรัพย์สินใดที่ผู้ร้องกับเจ้า
มรดกครอบครองร่วมกันพร้อมกับแนบเอกสารของทรัพย์สินที่อ้างประกอบการพิจารณาคดีด้วย สามี
หรือภริยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสกันย่อมร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้เฉพาะทรัพย์สินที่หาได้ร่วมกัน
(ภาสกร ญาณสุธี สารพัดคาร้อง สารพัดคา : 2556 ) คดีที่มีการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก เช่น
สามีร้องขอเป็น ผู้ จัดการมรดกของภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย สามีบรรยายฟ้องความเป็นสามี
ภรรยากับ ภริย าเจ้ ามรดกว่าจดทะเบี ยนสมรสกันที่ใด มีบุตรกี่คน บิดามารดาของภริยา ภริยา
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เสียชีวิตเพราะเหตุใด ภริยามีทรัพย์สินอะไรบ้าง มีเหตุขัดข้องใดที่ต้องมาร้องขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็น
ผู้จัดการมรดก และต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าผู้ร้องเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้จัดการมรดกได้ เช่น
ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นคนไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เป็นบุคคลล้มละลายและต้ อง
แสดงให้ศาลเห็นว่าผู้ร้องมีความประสงค์ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายขอให้ศาลได้โปรดไต่สวน
แล้วมีคาสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกเพื่อที่จะได้นามรดกมาแบ่งทายาทต่อไป ส่วนสามีที่ไม่ได้จด
ทะเบียนสมรสกับภริยาก็สามารถร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของภริยาที่ไม่จดทะเบียนสมกันได้เช่นกัน
เช่น สามีภริยาอยู่กินกันมาถึง 16 ปี ไม่ได้จดทะเบียนสมรส เมื่อภริยาตาย โดยมีพี่สาวร่วมบิดาหนึ่ง
คน และพี่สาวร่วมบิดาร้องขอให้ ศาลตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดก สามีจึงร้องคัดค้านและขอให้ตั้ง
ตนเองเป็นผู้จัดการมรดกแต่เพียงผู้เดียว ศาลตั้งให้พี่สาวและสามีเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันได้ โดยถือ
ว่าสามี ที่ ไม่ ได้จ ดทะเบี ย นสมรสนั้ น เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้เสี ย (ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 4209/2534) การ
บรรยายในคาฟ้องผู้เป็นสามีควรบรรยายว่าผู้ร้องกับผู้ตายเป็นสามีภริยากันมาตั้งแต่มีการบังคับใช้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบั บปัจจุบัน เช่น ผู้ร้องกับเจ้ามรดกเป็นสามีภริยากันมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2534 แต่มิได้จดทะเบียนสมรสกัน เป็นต้น เป็นการยื่นคาร้องในฐานtเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในการบรรยายเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ผู้ร้องต้องบรรยายว่าก่อนที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายได้ทามาหา
กินร่วมกับผู้ร้องแล้วซื้อทรัพย์สินอะไรบ้าง บิดาหรือมารดาอาจร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของบุตร
ซึ่งการบรรยายฟ้องก็บรรยายฟ้องตามความจริงว่าบุตรผู้ตายเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา
หรื อมารดา หรื อ บุ ต รอาจร้ อ งขอเป็ น ผู้ จั ด การมรดกของบิ ด าหรือ มารดาแล้ ว แต่ กรณี บุ ต รนอก
กฎหมายที่บิดาให้การรับรองแล้ว สามารถร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของบิดาได้ ในการบรรยายฟ้อง
ต้องบรรยายให้ศาลเห็นว่าบิดาได้แสดงออกอย่างหนึ่งอย่างใดว่าให้การรับรอง เช่น บิดาได้ให้การ
อุปการะเลี้ยงดู ยินยอมให้ใช้นามสกุล แจ้งเกิด ส่งเสียให้เรียนหนังสือ ประกาศให้บุค คลอื่นว่าเป็น
บุตร ในกรณีนี้มารดาในฐานผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรอาจร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของบิดาที่ให้
การรับรองบุตรแล้วได้ด้วย ซึ่งต้องบรรยายฟ้องว่ามารดาผู้ร้องได้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาแต่ไม่จด
ทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน ซึ่งผู้ตายได้แจ้งการเกิดของบุตรต่ อนายทะเบียน ยินยอมให้บุตรใช้
นามสกุลของผู้ตาย และได้อุปการะเลี้ยงดูส่งเสียให้บุตรได้เรียนหนังสือ เป็นต้นกรณีพี่น้องอาจยื่นคา
ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกได้ เช่น พี่ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันน้อง
ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของพี่ และมีกรณีที่น้องอาจร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของพี่ต่างมารดาหรือ
ต่างบิดาได้ด้วย อย่างไรก็ตามบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถึงแม้จะรับรองบุตรแล้วก็ไม่อาจทาให้บิดามี
สิทธิรับมรดกของบุตรได้ เช่น คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1625/2550 บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายร้อง
ขอเป็นผู้จัดการมรดก แม้ผู้ตายเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้ว ตาม ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 ก็ตาม แต่ผลของบทกฎหมายดังกล่าวเพียงแต่ให้ถือว่าบุตรผู้ตายเป็น
ผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและมีสิทธิได้รับมรดกของบิดาเท่านั้น หาได้มีผลทาให้
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บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกลับเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายและมีสิทธิได้รับมรดกของบุตรผู้ตายใน
ฐานะทายาทโดยธรรมไม่
การขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกมีกรณีที่ทายาทอาจมอบอานาจให้ผู้รับมอบอานาจยื่นคา
ร้องขอให้ตั้งผู้รับมอบอานาจเป็นผู้จัดการมรดก กล่าวคือ ทายาทต้องทาหนังสือมอบอานาจติดอากร
แสตมป์มอบผู้รับมอบอานาจยื่นคาร้องขอให้ตั้งผู้รับมอบอานาจเป็นผู้จัดการมรดก ในการบรรยายคา
ฟ้องต้องบรรยายเรื่องการมอบอานาจและเรียนให้ศาลทราบว่าผู้ร้องในฐานะทายาทโดยธรรมและมี
สิ ทธิรับ มรดกมีค วามประสงค์ ที่จ ะขอให้ ศ าลมีค าสั่ งตั้ งผู้ รับ มอบอานาจให้ เป็ นผู้ จัดการมรดกราย
ดังกล่าวด้วย
กรณี ที่ ศ าลได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ ร้ อ งเป็ น ผู้ จั ด การมรดกแล้ ว แต่ ผู้ จั ด การมรดกไม่ ไ ด้
ดาเนินการแบ่งปันทรัพย์มรดกแก่ทายาทภายในเวลาอันสมควร อาจเกิดกรณีที่มีการยื่นคาร้องขอให้
ศาลมีคาสั่งถอนผู้จัดการมรดก ซึ่งผู้ร้องคัดค้านต้องยื่นคาร้องเข้ าไปในคดีเดิมคือคดีร้องขอให้ศาลมี
คาสั่งตั้งผู้จัดการมรดก ในการบรรยายฟ้องต้องบรรยายว่าเมื่อศาลมีคาสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก
ของเจ้ามรดกแล้ว ผู้ร้องไม่ได้ดาเนินการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมภายในเวลาอัน
สมควร ผู้ร้องไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ จัดการมรดกของผู้ตายอีกต่อไป และต้องบอกว่าผู้ร้อง
คัดค้านมีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย ผู้ร้องคัดค้านต้องขอให้ศาลมีคาสั่งถอนผู้ร้องออกจากการเป็น
ผู้จัดการมรดกของผู้ตาย และมีคาสั่งตั้งผู้ร้องคัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย สามีที่ไม่ได้จด
ทะเบียนสมรสสามารถยื่นคาร้องขอถอนผู้จัดการมรดกได้ ในเรื่องการถอนผู้จัดการมรดกนั้น สามีไม่
ชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดกและมีกรรมสิทธิ์รวมในทรัพย์สินที่ทามาหาได้ร่วมกัน ถือว่าสามีของ
ผู้ตายเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาสั่งถอนผู้จัดการมรดกได้ แต่การที่จะยื่นคาร้องขอ
ถอนผู้จัดการมรดกนั้นจะต้องมีเหตุตามกฎหมายด้วย กล่าวคือผู้จัดการมรดกไม่กระทาการตามหน้าที่
หรือมีเหตุอย่างอื่นที่สมควรจะถอนผู้จัดการมรดกได้ ส่วนการที่ผู้จัดการมรดกได้โอนที่ดินและเบิก
ถอนเงินฝากในธนาคารในบัญชีเงินฝากของเจ้ามรดกนั้น สามีในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ เสียในเงินและ
ที่ดินดังกล่าวด้วย การกระทาของผู้จัดการมรดกจึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของสามี สามีก็ชอบที่จะฟ้อง
ผู้จัดการมรดกเป็นอีกคดีอื่น เหตุผลและข้ออ้างของสามีจึงไม่ใช่เหตุที่ผู้จัดการมรดกละเลยไม่ทาหน้าที่
ผู้จัดการมรดกและถอนผู้จัดการมรดกได้ (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3724/2548) นอกจากผู้จัดการ
มรดกจะถูกถอนจากการเป็ น ผู้ จั ดการมรดกเพราะไม่ นาทรัพ ย์สิ น มาแบ่ งให้ แก่ท ายาทแล้ ว หาก
ผู้ จั ด การมรดกไม่ จั ด ท าบั ญ ชี ท รั พ ย์ ม รดกภายในก าหนดเวลามรดกเพราะบั ญ ชี ท รัพ ย์ ม รดกเป็ น
สาระสาคัญในการแบ่งมรดก แม้คาสั่งของศาลชั้นต้นที่ตั้งผู้ร้องและผู้คัด ค้านเป็นผู้จัดการมรดกของ
ผู้ตายร่วมกันที่ยังไม่ถึงที่สุดเพราะผู้ร้องอุทธรณ์นั้น คาสั่งดังกล่าวก็ผูกพันผู้ร้องและผู้คัดค้านซึ่งเป็น
คู่ความจนกว่าคาสั่งนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข กลับหรืองดเสีย หากผู้จัดการมรดกไม่จัดทาบัญชี
ทรั พ ย์ ม รดกภายในก าหนดเวลาและตามแบบที่ ก าหนดไว้ ศาลมี อ านาจถอนผู้ จั ด การมรดกได้
ที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ห น้ าที่ ผู้ จั ด การมรดกดั งกล่ าวก็ เพราะว่าทรัพ ย์ ม รดกของผู้ ต ายมี อ ะไรบ้ างนั้ น
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เป็ น เรื่ องส าคัญ บั ญ ชีท รัพ ย์ นั้ น ต้ องท าต่อหน้ าพยานอย่างน้อยสองคน ซึ่งต้ องเป็ นผู้ มีส่ ว นได้เสี ย
ในกองมรดกนั้ น ด้ ว ย ดั งนั้ น จึ งมี เหตุส มควรที่ จ ะถอนผู้ ร้อ งจากการเป็ น ผู้ จั ด การมรดกของผู้ ต าย
(คาพิพากษาฎีกาที่ 191/2541)
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