
วนัอาทิตยท่ี์ ๑๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๕ 

ข้อควรรู้ว่าด้วยการจดัการทรพัยสิ์นและ
มรดกตามกฎหมายไทย
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คนต่างชาติ คนไทย

สมรส

มีบตุร

สองสญัชาติ

เกณฑท์หาร

ไม่มีบตุร

บุตรบุญธรรม

หย่าร้าง

สองส านกั

ทรพัยส์นิ

อ านาจปกครองบุตร

ตาย

มรดก

อยูก่นิกนั ท างาน

บ านาญ
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ข้อควรทราบ

อสงัหาริมทรพัย์ หมายความว่า ทีด่นิและทรพัยอ์นัตดิ     
อยู่กบัทีด่นิมลีกัษณะเป็นการถาวรหรอืประกอบเป็นอนั
เดยีว กบัทีด่นินัน้ และหมายความรวมถงึทรพัยสทิธอินั
เกีย่วกบัทีด่นิ หรอืทรพัยอ์นัตดิอยู่กบัที่ดนิหรอืประกอบเป็น
อนัเดยีวกบัทีด่นินัน้ดว้ย (มาตรา ๑๓๙ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย)์

คนต่างด้าว หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึง่ไม่มสีญัชาติ
ไทย (มาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัคินเขา้เมอืง พ.ศ. 
๒๕๒๒)
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 มาตรา ๘๖ คนต่างดา้วจะไดม้าซึง่ทีด่นิกโ็ดย
อาศยับทสนธสิญัญาซึง่บญัญตัใิหม้กีรรมสทิธิใ์น
อสงัหารมิทรพัยไ์ด ้และอยู่ในบงัคบับทบญัญตัแิห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ดว้ย

 มาตรา 96 ทวิ บทบญัญตัวิ่าดว้ยคนต่างดา้ว     
จะไดม้าซึง่ทีด่นิโดยอาศยับทสนธสิญัญาตาม 
มาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง มใิหใ้ชบ้งัคบักบัคน ต่างดา้ว
ซึง่ไดน้ าเงนิมาลงทุนตามจ านวนทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง    ซึง่ตอ้งไม่ต ่ากว่าสีส่บิลา้นบาท โดย
ใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นิ  เพื่อใชเ้ป็นทีอ่ยู่ อาศยัไดไ้ม่เกนิ
หนึ่งไร่ และตอ้งไดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตรี

การก าหนด
สิทธิในท่ีดิน
ของคนต่าง

ด้าว
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การก าหนดสิทธิ
ในท่ีดินของคน
ต่างด้าว (ต่อ)

การได้มาซ่ึงท่ีดินของคนต่างด้าวตามวรรคหน่ึง ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑว์ธิกีาร และเงื่อนไขทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงอย่างน้อยตอ้งมสีาระส าคญั 
ดงัต่อไปนี้ 

(1) ประเภทของธุรกจิทีค่นต่างดา้วลงทนุซึง่ตอ้ง เป็นประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ หรอืเป็นกจิการที่
คณะกรรมการ สง่เสรมิการลงทุนไดป้ระกาศใหเ้ป็นกจิการที่
สามารถขอรบัการสง่เสรมิ การลงทุนตามกฎหมายว่าดว้ยการ
สง่เสรมิการลงทุนได้

(2) ระยะเวลาการด ารงการลงทุนตอ้งไม่น้อยกวา่สามปี

(3) บรเิวณทีด่นิทีอ่นุญาตใหค้นต่างดา้วไดม้าตอ้งอยูภ่ายในเขต 
กรุงเทพมหานคร เขตเมอืงพทัยา เขตเทศบาล หรอือยู่ภายใน
บรเิวณทีก่ าหนดเป็นเขตทีอ่ยู่อาศยัตามกฎหมายวา่ด้วยการผงั
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คนต่างด้าวได้มาซ่ึงท่ีดินโดยได้รบัมรดกใน
ฐานะท่ีเป็นทายาทโดยธรรม

มาตรา ๙๓ 
•คนต่างดา้วไดม้าซึง่ทีด่นิโดยไดร้บัมรดกในฐานะทีเ่ป็นทายาทโดยธรรม 
รฐัมนตรจีะอนุญาตใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นินัน้ แต่เมือ่รวมกบัทีม่อียูแ่ลว้ไมเ่กนิ
จ านวนทีจ่ะพงึมไีดต้ามความในมาตรา ๘๗ กไ็ด้

•ทีด่นิทีค่นต่างดา้วไดม้าโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืไมไ่ด้รบัอนุญาต    
ใหจ้ดัการจ าหน่ายภายในเวลาทีอ่ธบิดกีรมทีด่นิก าหนดไว ้ซึ่งไมน้่อยกว่า 
๑๘๐ วนั แต่ไมเ่กนิ ๑ ปี

6



จ านวนทีด่นิทีจ่ะพงึอนุญาตใหต้ามความในมาตราก่อนมกี าหนดดงัน้ี

(๑) ทีอ่ยูอ่าศยั ครอบครวัละไมเ่กนิ ๑        ไร่

(๒) ทีใ่ชเ้พื่อพาณิชยกรรม ไมเ่กนิ ๑        ไร่

(๓) ทีใ่ชเ้พื่ออุตสาหกรรม ไมเ่กนิ ๑๐      ไร่

(๔) ทีใ่ชเ้พื่อเกษตรกรรม ครอบครวัละไมเ่กนิ ๑๐      ไร่

(๕) ทีใ่ชเ้พื่อการศาสนา ไมเ่กนิ ๑        ไร่

(๖) ทีใ่ชเ้พื่อการกุศลสาธารณ ไมเ่กนิ ๕        ไร่

(๗) ทีใ่ชเ้พื่อการสสุาน ตระกูลละไมเ่กนิ ๑/๒    ไร่

คนต่างดา้วผูใ้ดตอ้งการมสีทิธใินทีด่นิเพื่อการอุตสาหกรรมเกนิกวา่ทีบ่ญัญตัไิวใ้น 
(๓)     ถา้เหน็เป็นการสมควร คณะรฐัมนตรจีะอนุญาตใหไ้ดม้าซึง่ทีด่นิเกนิกว่าจ านวนที่
ก าหนดไว ้โดยก าหนดเงื่อนไขกไ็ด ้และใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา ๔๘ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม
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มาตรา ๙๕  ผูใ้ดไดม้าซึง่ทีด่นิในขณะที่มสีญัชาติ
ไทย ถา้ภายหลงัผูน้ัน้เปลีย่นสญัชาตเิป็นคนต่าง
ดา้ว       ใหค้งมสีทิธถิอืทีด่นิไดเ้ท่าที่คนต่างดา้ว
นัน้จะพงึม ีนอกจากนัน้ใหท้ าการจ าหน่าย และให้
น าบทบญัญตัมิาตรา ๙๔ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

ผูมี้สญัชาติไทย 
แต่ต่อมา

เสียสญัชาติไทย
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กฎหมายและระเบียบปฏิบติั เก่ียวกบั ท่ีดิน  

 มาตรา ๗๔ วรรคสอง และมาตรา ๘๖ แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ 
 หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่สดุ ที ่ มท ๐๗๑๐/ว ๗๙๒ ลงวนัที่ ๒๓ 

มนีาคม ๒๕๔๒ เรื่อง บุคคลสญัชาตไิทยที ่มหีรอืเคยมคีู่สมรสเป็นคนต่างดา้ว 
และบุตรผูเ้ยาวข์องคนต่างดา้วทีม่สีญัชาตไิทย ขอไดม้าซึง่ทีด่นิ 

 หนงัสอืกรมทีด่นิ ที ่มท ๐๗๑๐/ว ๐๐๗๙๕ ลงวนัที๑่๑ มกราคม ๒๕๔๓
เรื่อง บุคคลสญัชาตไิทยทีม่คีู่สมรสเป็นคนต่างดา้วทัง้ทีช่อบและมชิอบดว้ย
กฎหมาย ขอไดม้าซึง่ทีด่นิหรอืกรรมสทิธิใ์นหอ้งชดุ  

 หนงัสอืกรมทีด่นิ ที ่มท ๐๗๑๐/ว ๐๓๕๔๓ ลงวนัที ่๓๑ มกราคม ๒๕๔๓
เรื่อง สทิธใินการถอืครองทีด่นิ หรอืหอ้งชุดของคนสญัชาตไิทยที่สมรสกบัคน
ต่างดา้ว 

 หนงัสอืกรมที ่ดนิ ที ่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๓๑๕๘ ลงวนัที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓     
เรื่อง คนต่างดา้ว หรอืนิตบิุคคลต่างดา้ว หรอืบุคคลสญัชาตไิทยที่มคีู่สมรสเป็น
คนต่างดา้ว ขอซือ้และจ านองหอ้งชุดหรอืทีด่นิ
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กฎหมายและระเบียบปฏิบติั เก่ียวกบั ท่ีดิน (ต่อ) 

 หนงัสอืกรมทีด่นิ ที ่มท ๐๗๑๐/ว ๑๖๐๕๑ ลงวนัที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓          
เรื่อง บุคคลสญัชาตไิทยทีม่คีู่สมรสเป็นคนต่างดา้วทัง้ทีช่อบและมชิอบดว้ย
กฎหมาย ขอไดม้าซึง่ทีด่นิ หรอืกรรมสทิธิใ์นหอ้งชุด

 หนงัสอืกรมทีด่นิ ที ่มท ๐๗๑๐/ว ๑๘๐๗๓ ลงวนัที ่๑๕ มถุินายน ๒๕๔๓           
เรื่อง บุคคลสญัชาตไิทยทีม่คีู่สมรสเป็นคนต่างดา้วทัง้ทีช่อบและมชิอบดว้ย
กฎหมาย ขอไดม้าซึง่ทีด่นิ หรอื หอ้งชุด  

 หนงัสอืกรมทีด่นิ ที ่มท ๐๕๑๕/ว ๒๓๒๔๕ ลงวนัที ่๒๒ สงิหาคม ๒๕๔๖            
เรื่อง บุคคลสญัชาตไิทยทีม่คีู่สมรสเป็นคนต่างดา้วทัง้ทีช่อบและมชิอบดว้ย
กฎหมาย ขอไดม้าซึง่ทีด่นิ หรอืกรรมสทิธิใ์นหอ้งชุด  

 หนงัสอืกรมทีด่นิ ที ่มท ๐๕๑๕/ว ๓๓๒๕๙ ลงวนัที ่๓ พฤศจกิายน ๒๕๔๗       
เรื่อง การขอไดม้าซึง่ทีด่นิหรอืหอ้งชดุของคนสญัชาตไิทยทีม่คีู่สมรสเป็นคนต่าง
ดา้ว
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หลกัเกณฑก์าร
ขอได้มาซ่ึงท่ีดิน

ของ
คนไทยท่ีมีคู่
สมรสเป็นคน
ต่างด้าว

คนไทย ทีม่คีู่สมรสทัง้ทีช่อบและมชิอบดว้ย
กฎหมายเป็นคนต่างดา้ว มสีทิธริบัโอนทีด่นิ ใน
ฐานะทีเ่ป็น  สินส่วนตวั (กรณมีคีู่สมรสทีช่อบ
ดว้ยกฎหมาย     เป็นคนต่างดา้ว) และในฐานะที่
เป็น ทรพัยส่์วนตวั (กรณมีคีู่สมรสทีม่ชิอบดว้ย
กฎหมายเป็นคนต่างดา้ว) ได้โดยไม่จ ากดั
จ านวนเน้ือท่ี
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เมือ่เจ้าหน้าท่ีสอบสวนแลว้ปรากฏว่า เป็นการรบัใหใ้นฐานะทีเ่ป็น        
สินส่วนตวัของคนไทย (กรณมีคีู่สมรสทีช่อบดว้ยกฎหมายเป็นคนต่าง
ดา้ว) หรือเป็นทรพัยส่์วนตวัของคนไทย (กรณมีคีู่สมรสทีไ่มช่อบดว้ย
กฎหมายเป็นคนต่างดา้ว) พนกังานเจา้หน้าทีจ่ะด าเนินการจดทะเบยีน
สทิธแิละ    นิตกิรรม ใหก้บัผูข้อต่อไป (หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุ่ด            ที ่มท ๐๗๑๐/ว ๗๙๒ ลงวนัที ่๒๓ มนีาคม ๒๕๔๒)

➢ กรณีรบัท่ีดิน

หลกัเกณฑก์ารขอได้มาซ่ึงท่ีดินของคนไทยท่ีมีคู่สมรสเป็นคน
ต่างด้าว

12



➢ กรณีซ้ือท่ีดิน (ต่อ)
๑. กรณีคู่สมรสต่างด้าวอยู่ในประเทศไทย

(๑) กรณคีนต่างดา้วเป็นคู่สมรสท่ีชอบด้วยกฎหมายใหค้น
ไทยและคู่สมรสต่างดา้วยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรร่วมกนัใน
หนังสือรบัรองต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีในวนัจดทะเบียน สทิธิ
และนิตกิรรมว่า เงินทัง้หมดท่ีน ามาซ้ือท่ีดินเป็นสินส่วนตวัของ
คนไทยแต่เพียงฝ่ายเดียวมิใช่สินสมรส

หลกัเกณฑก์ารขอได้มาซ่ึงท่ีดินของคนไทยท่ีมีคู่สมรสเป็นคน
ต่างด้าว
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➢ กรณีซ้ือท่ีดิน (ต่อ)
(๒) กรณคีนต่างด้าวเป็นผูท่ี้อยู่กินร่วมกนัฉันทส์ามีภรรยา           

มิได้สมรสกนัโดยชอบด้วยกฎหมาย
ใหค้นไทยและผูท่ี้อยู่กินร่วมกนัฉันทส์ามีภรรยา ยนืยนัเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรรว่มกนัในหนงัสอืรบัรอง (ตามเอกสารแนบทา้ยคู่มอื 
“ตวัอยา่ง ๑”)    ต่อพนกังานเจา้หน้าทีใ่นวนัจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม 
ว่าเงนิทัง้หมด       ทีน่ ามาซือ้ทีด่นิเป็นทรพัยส่์วนตวัของคนไทยแต่
เพยีงฝ่ายเดยีว มิใช่ทรพัย ์   ท่ีท ามาหาได้ร่วมกนั (หนงัสอืกระทรวง 
มหาดไทยด่วนทีสุ่ด ที ่มท ๐๗๑๐/  ว ๗๙๒ ลงวนัที ่๒๓ มนีาคม
๒๕๔๒)

หลกัเกณฑก์ารขอได้มาซ่ึงท่ีดินของคนไทยท่ีมีคู่สมรสเป็นคน
ต่างด้าว
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กรณีคู่สมรสต่างดา้วอยู่ในประเทศไทย แต่ในวนัจดทะเบียนสทิธแิละนิติ
กรรม คนต่างดา้วไม่สามารถไปยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรร่วมกนักบัคนไทยใน
หนงัสอืรบัรองต่อพนกังาน เจา้หน้าที ่ณ ส านกังานทีด่นิ ทีท่ าการจดทะเบยีนสทิธแิละ
นิตกิรรม   ใหค้นไทยและคู่สมรสต่างดา้ว ไปยื่นค าขอบนัทึกถ้อยค าในหนังสือ
รบัรอง เพื่อยืนยนัว่าเงินทัง้หมดท่ีคนไทยน ามาซ้ือท่ีดิน เป็นสินส่วนตวัหรอื
ทรพัยส่์วนตวัของคนไทย       แต่เพียงฝ่ายเดียว มิใช่สินสมรสหรอืทรพัยท่ี์ท า
มาหาได้รว่มกนั

ขัน้ตอนการย่ืน

ยืน่ค าขอกบัพนกังานเจา้หน้าที ่            
ณ สนง. ท่ีดินจงัหวดั หรือ
สนง. ท่ีดินจงัหวดัสาขาแห่งใด
แห่งหน่ึง

เอกสารหลกัฐานประกอบ
✓ ส าเนาหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ 
✓ บตัรประจ าตวัประชาชน 
✓ ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
✓ ใบส าคญัการสมรส (ถา้ม)ี 
✓ ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว 
✓ หนงัสอืเดนิทาง 
✓ หลกัฐานการเปลีย่นชือ่-สกุล (ถา้

ม)ี 

คนไทยน าหนังสือ
รบัรองไปมอบให้

พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึง่ท า
การจดทะเบยีนสทิธแิละ

นิตกิรรม
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➢ กรณีซ้ือท่ีดิน 
๒. กรณีคู่สมรสต่างด้าวอยู่ต่างประเทศ และไมส่ามารถไป

บนัทกึถอ้ยค าในหนงัสอืรบัรอง 
ใหค้นต่างดา้วไปตดิต่อเพือ่ใหส้ถานเอกอคัรราชทูต สถานกงสลุ        

หรือโนตารีพบัลิค บนัทึกถ้อยค าคูส่มรสต่างดา้วไวใ้นหนังสือรบัรอง 
แลว้ใหส้ถานเอกอคัรราชทตู สถานกงสลุ หรอืโนตารพีบัลคิ รบัรองว่า
บุคคลทีท่ าหนงัสอืนัน้เป็นคูส่มรสหรอือยูก่นิฉนัสามภีรยิากบัคนไทยจรงิ 
แลว้ใหผู้จ้ะซือ้ทีด่นิน า ตน้ฉบบัหนงัสอืรบัรองมามอบใหพ้นกังานเจา้หน้าที ่
ซึง่ท าการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมต่อไป (หนงัสอืกรมทีด่นิ ที ่มท 
๐๕๑๕/ว ๒๓๒๔๕ ลงวนัที ่๒๒ สงิหาคม ๒๕๔๖)

หลกัเกณฑก์ารขอได้มาซ่ึงท่ีดินของคนไทยท่ีมีคู่สมรสเป็นคน
ต่างด้าว
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การถือ
กรรมสิทธ์ิใน
ห้องชุด      ของ
คนต่างด้าว

พระราชบญัญติัอาคารชุด พ.ศ. 
๒๕๒๒

มาตรา ๑๙ คนต่างดา้วและนิตบิุคคล 
ซึง่กฎหมายถอืวา่เป็นคนต่างดา้วอาจ
ถอืกรรมสทิธิใ์นหอ้งชดุได้
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(๑) คนต่างดา้วซึง่ไดร้บัอนุญาตใหม้ถีิน่ทีอ่ยูใ่น
ราชอาณาจกัรตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมอืง

(๒) คนต่างดา้วซึง่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัร  
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการลงทุน

(๓) นิตบิุคคลตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา ๙๗ และมาตรา 
๙๘ แหง่ประมวลกฎหมายทีด่นิ ซึง่จดทะเบยีนเป็นนิติ
บุคคล   ตามกฎหมายไทย

คนต่างด้าวหรือนิติบคุคล ท่ีถือกรรมสิทธิในห้องชดุได้
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(๔) นิตบิุคคลซึง่เป็นคนต่างดา้วตามประกาศของคณะปฏวิตั ิ
ฉบบัที ่๒๘๑ ลงวนัที ่๒๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และ
ไดร้บับตัรสง่เสรมิการลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิ
การลงทุน

(๕) คนต่างดา้วหรอืนิตบิุคคลทีก่ฎหมายถอืวา่เป็นคนต่าง
ดา้ว  ซึง่น าเงนิตราต่างประเทศเขา้มาในราชอาณาจกัรหรอื
ถอนเงนิจากบญัชเีงนิบาทของบุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ
หรอืถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ

คนต่างด้าวหรือนิติบคุคล ท่ีถือกรรมสิทธ์ิในห้องชดุได้ 
(ต่อ)
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มาตรา ๑๙ ทวิ

อาคารชุดแต่ละอาคารชุดจะมีคนต่างด้าวหรือนิติ
บุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๙ ถือกรรมสทิธิใ์นห้องชุด
ไดเ้มื่อรวมกนัแลว้ต้องไม่เกินอตัราร้อยละส่ีสิบเก้าของ
เน้ือท่ีของห้องชุดทัง้หมดในอาคารชุดนัน้ในขณะทีข่อจด
ทะเบยีนอาคารชุดตามมาตรา ๖

คนต่างด้าวหรอืนิติบคุคล ท่ีถือกรรมสิทธ์ิในห้องชดุ
ได้ (ต่อ)
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มาตรา ๑๙ นว

ผูใ้ดได้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในห้องชุดในขณะท่ีมีสญัชาติไทย ถ้าต่อมาผู้
นัน้เสียสญัชาติไทย เพราะการสละสญัชาตไิทย การแปลงสญัชาต ิหรอืการถูก
ถอนสญัชาตไิทยตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัชาต ิและเป็นคนต่างดา้วตามที่ระบุไวใ้น
มาตรา ๑๙       ถ้าประสงคจ์ะมีกรรมสิทธ์ิในห้องชุดต่อไปต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบถงึการเสยีสญัชาตไิทย และต้องน า
หลกัฐานว่าเป็นคนต่างด้าวตามท่ีระบุไว ้  ในมาตรา ๑๙ มาแจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ภายในหน่ึงรอ้ยแปดสิบวนั นบัแต่วนัทีเ่สยีสญัชาตไิทย

แต่ถา้การมกีรรมสทิธิใ์นหอ้งชดุของคนต่างดา้วนัน้เกนิอตัรา ตามมาตรา    
๑๙ ทวิ ตอ้งจ าหน่ายหอ้งชุดทีเ่กนิอตัราทีก่ าหนดภายในก าหนดเวลาไมเ่กนิหนึ่งปี   
นบัแต่วนัทีเ่สยีสญัชาตไิทย

คนต่างด้าวหรอืนิติบคุคล ท่ีถือกรรมสิทธ์ิในห้องชดุ
ได้ (ต่อ)

มาตรา ๑๙ นว
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กองมรดกของผูต้าย ได้แก่ ทรพัยสิ์นทุกชนิด (ม. 
๑๖๐๐) ของผูต้าย ตลอดทัง้สทิธ ิหน้าทีแ่ละความรบัผดิ
ต่าง ๆ 
เวน้แต่ตามกฎหมายหรอืว่าโดยสภาพแลว้ เป็นการ
เฉพาะตวัของผูต้ายโดยแท้

มรดก

ทายาทไม่จ าต้องรบัผิดเกินกว่าทรพัยม์รดกท่ีตก
ทอดได้แก่ตน (ม. 1601)  
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บคุคลผูมี้สิทธิรบัมรดกของผูต้าย

➢ ทายาทโดยธรรม
➢ ทายาทโดยพินัยกรรม
➢ ผูมี้สิทธิได้รบัโดยผลของกฎหมาย

(๑) ผูส้บืสนัดาน
(๒) บดิามารดา
(๓) พีน้่องร่วมบดิามารดาเดยีวกนั
(๔) พีน้่องร่วมบดิาหรอืร่วมมารดา
เดยีวกนั
(๕) ปู่  ย่า ตา ยาย
(๖) ลุง ป้า น้า อา
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คู่สมรส ทีย่งัมชีวีติอยูน่ัน้กเ็ป็นทายาทโดย
ธรรม ภายใตบ้งัคบัของบทบญัญตัพิเิศษแห่ง
มาตรา ๑๖๓๕

➢ ถา้ผูส้บืสนัดานยงัมชีวีติอยูห่รอืมผีูร้บัมรดก
แทนที่

➢ ถา้มแีต่พีน้่องร่วมบดิามารดา (๓) หรอืผูร้บั
แทนที ่หรอืมแีต่บดิามารดา (๒) ไมม่ี
ผูส้บืสนัดาน

➢ ถา้มพีีน้่องร่วมแต่บดิาหรอืมารดา (๔) / ลุงป้า 
(๖)หรอืผูร้บัแทนทีห่รอืมแีต่ปู่ ย่า ฯ (๕)

คู่สมรสทีย่งัมชีวีติอยู่มสีทิธไิดส้่วนแบ่ง
เหมือนทายาทชัน้บตุร

คู่สมรสทีย่งัมชีวีติอยู่มสีทิธไิดร้บัก่ึง
หน่ึง

คู่สมรสทีย่งัมชีวีติอยู่มสีทิธไิดร้บั        
สองในสามส่วน
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พระราชบญัญติัว่าด้วยการขดักนัแห่งกฎหมาย 
พทุธศกัราช ๒๔๘๑ ภาค ๖ มรดก

 มาตรา ๓๗ มรดก เท่าทีเ่กีย่วกบั อสงัหาริมทรพัย์ ใหเ้ป็นไปตาม 
กฎหมาย  แห่งถ่ินท่ีทรพัยสิ์นนัน้ตัง้อยู่

 มาตรา ๓๘ ในสว่นทีเ่กีย่วกบั สงัหาริมทรพัย ์มรดกโดยสิทธิโดยธรรม       
หรอืโดยพินัยกรรม ใหเ้ป็นไปตาม กฎหมายภมิูล าเนาของเจ้ามรดก 
ในขณะที ่ เจา้มรดกถงึแก่ความตาย

 มาตรา ๓๙ ความสามารถของบคุคลท่ีจะท าพินัยกรรม ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายสญัชาตใินขณะทีท่ าพนิยักรรม

 มาตรา ๔๐ บุคคลจะท าพนิยักรรมตามแบบที ่กฎหมายสญัชาติ ก าหนด
ไวก้ไ็ด ้หรอืจะท าตามแบบที ่กฎหมายของประเทศ ทีท่ าพนิยักรรมก าหนด
ไวก้ไ็ด้
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 มาตรา ๔๑ ผลและการตีความพินัยกรรมกดี็ ความเสยีเปล่าแห่ง
พนิยักรรม หรอืขอ้ก าหนดพนิยักรรมกด็ ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายภูมลิ าเนา
ของผูท้ าพนิยักรรมในขณะทีผู่ท้ าพนิยักรรมถงึแก่ความตาย

 มาตรา ๔๒ การเพิกถอนพินัยกรรมหรอืข้อก าหนดในพินัยกรรม 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายภูมลิ าเนาของผูท้ าพนิยักรรมในขณะทีเ่พกิถอน
พนิยักรรม

การตกไปแห่งพนิยักรรมหรอืขอ้ก าหนดในพนิยักรรมใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายภูมลิ าเนาของผูท้ าพนิยักรรมในขณะทีถ่งึแก่ความตาย

พระราชบญัญติัว่าด้วยการขดักนัแห่ง
กฎหมาย พทุธศกัราช ๒๔๘๑ ภาค ๖ มรดก 
(ต่อ)
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แบบ
พินัยกรรม ➢ แบบธรรมดา (ม. ๑๖๕๖)

➢ แบบเขียนเองทัง้ฉบบั (ม. ๑๖๕๗)

➢ แบบเอกสารฝ่ายเมือง (ม. ๑๖๕๘)

➢ แบบเอกสารลบั (ม. ๑๖๖๐)

➢ แบบด้วยวาจา (ม. ๑๖๖๓)

➢ แบบท าตามกฎหมายต่างประเทศ (ม. ๑๖๖๗ 

ว.๑)
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แบบเขียนเองทัง้ฉบบั (ม. 
๑๖๕๗)

✓ พินัยกรรมต้องเขียนด้วยมือตนเอง ซึง่ ขอ้ความทัง้หมด วนั 
เดอืน ปี และลายมอืชื่อของตน 

✓ การขดูลบ ตก เติม หรือการแก้ไขเปล่ียนแปลงอย่างอ่ืนซ่ึง
พินัยกรรมนัน้ ย่อมไม่สมบรูณ์ เวน้แต่ผูท้ าพนิยักรรมจะไดท้ า
ดว้ย  มอืตนเอง และลงลายมอืชื่อก ากบัไว ้

✓ บทบญัญตัมิาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายน้ี มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่
พนิยักรรมทีท่ าขึน้ ตามมาตรานี้ 
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พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง (ม. ๑๖๕๘)

มาตรา 1658 พนิยักรรมนัน้ จะท าเป็น เอกสารฝ่ายเมืองกไ็ด้ กล่าวคอื 
(1) ผูท้ าพนิยักรรมตอ้งไปแจง้ขอ้ความทีต่นประสงคจ์ะใหใ้ส่ไวใ้นพนิยักรรม ของตนแก่

กรมการอ าเภอต่อหน้าพยานอกีอย่างน้อยสองคนพรอ้มกนั 
(2) กรมการอ าเภอตอ้งจดขอ้ความทีผู่ท้ าพนิยักรรมแจง้ใหท้ราบนัน้ลงไว้ และ อ่าน

ขอ้ความนัน้ใหผู้ท้ าพนิยักรรมและพยานฟัง 
(3) เมือ่ผูท้ าพนิยักรรมและพยานทราบแน่ชดัว่า ขอ้ความทีก่รมการอ าเภอจดนัน้ เป็น

การถูกตอ้งตรงกนักบัทีผู่ท้ าพนิยักรรมแจง้ไวแ้ลว้ ใหผู้ท้ าพนิยักรรมและพยานลงลายมอืชือ่ ไว้
เป็นส าคญั 

(4) ขอ้ความทีก่รมการอ าเภอจดไวน้ัน้ ใหก้รมการอ าเภอลงลายมอืชือ่และลง วนั เดอืน 
ปี  ทัง้จดลงไวด้ว้ยตนเองเป็นส าคญัว่า พนิยักรรมนัน้ไดท้ าขึน้ถูกตอ้งตามบทบญัญตั ิอนุมาตรา 
1 ถงึ 3 ขา้งตน้ แลว้ประทบัตราต าแหน่งไวเ้ป็นส าคญั 

การขดูลบ ตก เตมิ หรอืการแกไ้ขเปลีย่นแปลงอย่างอื่นซึง่พนิยักรรมนัน้ย่อม ไม่
สมบรูณ์ เวน้แต่ผูท้ าพนิยักรรม พยาน และกรมการอ าเภอจะไดล้งลายมอืชือ่ก ากบัไว้
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มาตรา 1667 เมื่อคนในบงัคบัไทยจะท าพนิยักรรมในต่างประเทศ พนิัยกรรม
นัน้ อาจท าตามแบบซึง่กฎหมายของประเทศทีท่ าพนิยักรรมบญัญตัไิว ้หรอื
ตามแบบทีก่ฎหมายไทย บญัญตัไิวก้ไ็ด ้

เมื่อท าพนิยักรรมตามแบบทีก่ฎหมายไทยบญัญตัไิว ้อ านาจและหน้าที่
ของกรมการ อ าเภอตามมาตรา 1658, 1660, 1661, 1662, 1663 ใหต้กแก่
บุคคลดัง่ต่อไปนี้ คอื 

(1) พนกังานทตู หรอืกงสลุฝ่ายไทย กระท าการตามขอบอ านาจของตน
หรอื 

(2) พนกังานใด ๆ ซึง่มอี านาจตามกฎหมายของต่างประเทศนัน้ ๆ ทีจ่ะ
รบับนัทกึ ขอ้แจง้ความไวเ้ป็นหลกัฐานได ้มาตรา 1668 ผูท้ าพนิยักรรมไม่
จ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้ความในพนิยักรรมนัน้ให ้พยานทราบ เวน้แต่กฎหมายจะ
ไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอื่น

แบบท าตามกฎหมายต่างประเทศ (ม. ๑๖๖๗ ว.๑)
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ผูมี้สิทธิได้รบัมรดกโดยผลของกฎหมาย

มาตรา 1753
ภายใตบ้งัคบัแหง่สทิธขิองเจา้หน้ีกองมรดก เม่ือบคุคลใดถึง
แก่ ความตายโดยไม่มีทายาทโดยธรรมหรือผูร้บั
พินัยกรรม      หรือการตัง้มลูนิธิตามพินัยกรรม มรดก
ของบคุคลนัน้ตกทอดแก่แผน่ดิน
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✓ ผูจ้ดัการมรดกโดยพนิยักรรม

✓ ผูจ้ดัการมรดกโดยค าสัง่ศาล

การตัง้
ผูจ้ดัการ
มรดก
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ผู้จัดการมรดกโดยพนัิยกรรม

มาตรา 1715
ผูท้ าพินัยกรรมจะตัง้บุคคลคนเดียวหรอืหลายคนให้เป็นผูจ้ดัการ 
มรดกกไ็ด้ 

เวน้แต่จะมขีอ้ก าหนดไวใ้นพนิยักรรมเป็นอยา่งอืน่ ถา้มผีูจ้ดัการมรดกหลาย
คน แต่ผูจ้ดัการเหล่านัน้บางคนไม่สามารถ หรอืไม่เตม็ใจทีจ่ะจดัการ และยงั
มผีูจ้ดัการมรดกเหลอือยู่ แต่คนเดยีว ผูน้ัน้มสีทิธทิีจ่ะจดัการมรดกไดโ้ดย
ล าพงั    แต่ถา้มผีูจ้ดัการมรดกเหลอือยูห่ลายคน ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่า 
ผูจ้ดัการเหล่านัน้แต่ละคนจะจดัการโดยล าพงัไม่ได้
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ผู้จัดการมรดกโดยพนัิยกรรม (ต่อ)

มาตรา ๑๗๑๓ ทายาท หรอื ผูมี้ส่วนได้เสีย หรอื พนักงาน
อยัการ จะรอ้งต่อศาลขอใหต้ัง้ผูจ้ดัการมรดกกไ็ด ้ในกรณี
ดงัต่อไปนี้(๑) เมื่อเจ้ามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรอืผูร้บัพินัยกรรมได้สูญหายไป
หรอือยู่นอกราชอาณาเขต หรอืเป็นผูเ้ยาว์
(๒) เมื่อผูจ้ดัการมรดกหรอืทายาท ไม่สามารถ หรอืไม่เตม็ใจท่ีจะจดัการ             
หรอื มีเหตขุดัข้อง ในการจดัการ หรอืในการแบ่งปันมรดก
(๓) เมื่อขอ้ก าหนดพนิยักรรมซึง่ตัง้ผูจ้ดัการมรดกไวไ้มม่ผีลบงัคบัไดด้ว้ยประการใด 
ๆ

การตัง้ผูจ้ดัการมรดกนัน้ ถ้ามีข้อก าหนดพินัยกรรมกใ็ห้ศาลตัง้ตาม
ข้อก าหนดพินัยกรรม และถ้าไม่มีข้อก าหนดพินัยกรรม กใ็ห้ศาลตัง้เพื่อ
ประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์และโดยค านึงถึงเจตนาของเจ้ามรดก 
แลว้แต่ศาลจะเหน็สมควร 35



❖ ทายาทผูมี้สิทธิรบัมรดกมีภมิูล าเนาต่างประเทศ

๑. ประสงคย์ื่นค าขอเป็นผูจ้ดัการมรดก

๒. ลงลายมอืชื่อยนิยอมใหท้ายาททีอ่ยู่ในประเทศไทย ยื่นค าขอเป็น
ผูจ้ดัการมรดก

๓. รบัมรดกจากการจดัการแบ่งปันทรพัยม์รดกให้

❖ เจ้ามรดกมีทรพัยม์รดกในประเทศไทย

๑. เป็นผูม้สีญัชาตอิื่น
๒. เป็นผูม้สีญัชาตไิทย แต่เสยีชวีติในต่างแดน

ปัญหาการจดัการมรดกท่ีทายาทมีภมิูล าเนาอยู่
ต่างประเทศ
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นางสาวมชัฌิมา บริสุทธิ ์
อยัการจงัหวดัประจ าส านักงานอยัการสูงสุด 

Q & A 

ข้อควรรู้ว่าด้วยการจดัการทรพัยสิ์นและมรดกตามกฎหมาย
ไทย
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