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กฎหมายมรดกไทย

ร.ต.ท.ดร.อุทยั อาทเิวช
อัยการผ้เช่ียวชาญพเิศษ ปรท  อยการผูเชยวชาญพเศษ ปรท. 

อัยการพเิศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชน
ระหว่างประเทศ

ภารกิจสาํนกังานอยัการสูงสุด

 ภารกิจหลกัของอยัการไม่ไดมี้เพียงเฉพาะการอาํนวยความ

ิ ั ป โ ์ ัยุติธรรมทางอาญา และการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ

เทา่นั้น 

 แต่ภารกิจหลักอีกประการหน่ึงซ่ึงเป็นภารกิจสาํคัญและ

กาํลงัทวีความสาํคญัยิ่งข้ึนทุกขณะในสงัคมไทยคือ ภารกิจ

้ ้ ิ ิ ่ ื ่ด ้านการคุ ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่

ประชาชน ในสังคมไทยซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจน

และเป็นผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมนั้น มักจะประสบปัญหาการ

เอารดัเอาเปรียบ และความไม่เป็นธรรมในสงัคม 
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ต้องมีคนตาย
ทายาทหรือผู้รับพนัิยกรรม

ทรัพย์สิน + หนีสิ้น
สิทธิ หน้าที่ ที่โดยสภาพ

ไม่เป็นการเฉพาะตวัของผู้ตาย
 ผู้จัดการมรดก

ฎีกาที่ 2295 - 2296/2544 ทรัพย์สิน + หนีสิ้น

 การจดัการมรดกน้ันหาใช่วา่มุ่งจะรบัทรพัยม์รดกโดยถ่ายเดียวหา

ไดไ้ม่ หากผต้ายมีหน้ีสินก็มีหน้าท่ีตอ้งรวบรวมทรพัยม์รดกใชห้น้ีู

ดว้ยเหลือจากการชาํระหน้ีเท่าใดจึงเป็นมรดกท่ีจะนํามาแบ่งกนั

ได ้เหตุหน่ึงท่ีทาํใหผู้ร้อ้งซ่ึงเป็นบิดาของผูต้ายกบัผูค้ดัคา้นซ่ึงเป็น

ภริยาของผูต้ายตกลงกันไม่ไดเ้พราะทางฝ่ายผูร้อ้งจะรับเฉพาะ

ทรพัยสิ์น ส่วนท่ีเป็นหน้ีสินจะใหท้างฝ่ายผูค้ดัคา้นเป็นผูร้บัไปฝ่าย

เดียว ฉะน้ัน หากใหผู้ร้อ้งเป็นผูจ้ดัการมรดกย่อมมีปัญหาในการ

จัดการมรดก ประการแรกคือ ผร้อ้งไม่อาจทราบไดว้่าผต้ายมีจดการมรดก ประการแรกคอ ผูรองไมอาจทราบไดวาผูตายม

ทรพัยสิ์นอะไรและอยู่ท่ีใดบา้งและประการท่ีสองคือเจา้หน้ีก็มุ่งท่ี

จะทวงหน้ีต่อผูค้ัดคา้นซ่ึงเป็นภริยาร่วมรูเ้ห็นในการสรา้งหน้ีกนั

มาในระหวา่งสมรส จึงยอ่มไมส่ะดวกต่อการจดัการทรพัยม์รดก ผู้

คดัคา้นจึงสมควรท่ีจะเป็นผูจ้ดัการมรดกของผูต้ายแต่เพียงผูเ้ดียว
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ของตนเอง

ของสามี

ใครอยากไปก่อนใครอยากไปกอน

การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก

โดยผลของกฎหมาย

โดยพนัิยกรรม
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1.  ทายาท
2.  วดั

3.  แผ่นดนิ

1. ผูสื้บสนัดาน

2. บิดามารดา
คู่สมรส

2. บดามารดา

3. พ่ีนอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั

4. พ่ีนอ้งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกนั

5. ปู่  ย่า ตา ยาย

6. ลุง ป้า นา้ อาุ

ทายาทลาํดับบนจะตัดสิทธิลาํดับล่าง ยกเว้น 
ลาํดับที่ 1 ไม่ตัดสิทธิ ลาํดับที่ 2
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• เช่น นาย ก. มีบตุรสองคนได้แก่ นาย  ข. และ ค. และมี
บิดามารดา  ได้แก่นายเอก นางโท คือนายดํา นายแดง ดงันี ้

่หากนาย  ก. ตาย  ทายาทโดยธรรมของนาย ก.  ท่ียงัมีชีวิต
อยู่  ลําดบัท่ี 1 ผู้สืบสนัดาน  ก็คือ นาย ข.  นาย ค.  บตุรของ
นาย  ก. ลําดบัท่ี 2 บิดามารดาก็คือนายเอก นางโท  บิดา
มารดาของนาย ก. 

ํ ั ี ่ ี่ ้ ่ ิ ี ั ็ ื ํ• ลําดบัที 3 พีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกนั   ก็คือ  นายดํา 
นายแดง  พ่ีชายน้องชายของนาย ก. ฉะนัน้เม่ือกล่าวถึง
ทายาทท่ีเป็นญาติก็จะมีถงึหกลําดบันีเ้ทา่นัน้  หา่งจากนีไ้ปก็
ไมใ่ช่ทายาทแล้ว  แตจ่ะได้รับสว่นแบง่มรดกทกุลําดบัหรือไม ่

•  สาํหรับส่วนแบ่งนั้นถา้ลาํดบัใดมีสิทธิไดรั้บมรดกก็ไดเ้ท่ากนั 
เช่น เจา้มรดกมีผูสื้บสันดานชั้นลูกห้าคนก็ไดรั้บส่วนแบ่งเท่ากนั  

่ ่ ้ในเร่ืองทายาทอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสองนั้นคือ ลูกของเจา้มรดก
กบัพ่อแม่ของเจา้มรดก ในการแบ่งมรดกก็ให้พ่อแม่ไดรั้บส่วน
แบ่งเหมือนเป็นลูก พ่อคนหน่ึงเท่ากับลูกคนหน่ึง  แม่คนหน่ึง
เท่ากบัลูกคนหน่ึง 
• เช่น ก. เจา้มรดกมีลก 3 คน พอ่แม่ยงัมีชีวิตอย ่ขณะ ก. ตายมีเงิน   . ู  3   ู  .  
500,000 บาทดงันั้น  ทั้งลูกทั้งพ่อแม่เจา้มรดกมีสิทธิรับมรดกโดย
มีส่วนแบ่งเท่ากนั ลูก 3 ส่วน พ่อแม่ถือเป็นลูกได ้2 ส่วน รวม 5 
ส่วน แบ่งแลว้ส่วนละ 100, 000 บาท กไ็ดค้นละแสนบาท
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• ถา้เจา้มรดกตายยงัมีลูกอยูห่รือหลานแทนท่ีลูกอยู ่ และคู่สมรสซ่ึง
ป็ ี ื ิ ั ี ี ิ ่ ่ ่ ใ ้ ื ่ ป็ ั่อาจเป็นสามีหรือภริยายงัมีชีวิตอยู่ ท่านว่าให้ถือว่าเป็นลูกนันเอง 

เช่น  สามีตาย ขณะตายมีลูก 2  คน และภริยาดงัน้ี มรดกกแ็บ่งเป็น 3 
ส่วน ลูกไดค้นละส่วน ภริยากไ็ดไ้ปอีกส่วนหน่ึง เป็นตน้ 
• คู่สมรสไดใ้นฐานะเป็นสินสมรสมาคร่ึงหน่ึงแลว้ ท่ีเอามาแบ่งน้ี
เป็นมรดก หรือส่วนของสามีหรือภริยาท่านเท่านั้น ทีน้ีถา้ขณะเจา้
มรดกตาย เจา้มรดกมีลูก 2 คน พ่อแม่ยงัมีชีวิตอยู ่สามีหรือภริยาเจา้
มรดกมีชีวิตอยู่ ดงัน้ี ทายาทเจา้มรดกมีสิทธิรับมรดกก็ไดแ้ก่ลูก 2 
คน  พอ่แม่เจา้มรดก สามีหรือภริยาเจา้มรดก

•  เม่ือมีลูกอยู่ให้ถือว่าพ่อแม่หรือสามีหรือภริยาของเจา้มรดก
ได้รับส่วนแบ่งเหมือนลูก  ก็เรียกกันง่ายๆ  ว่าได้เท่ากับลูก 
เป็นอนัวา่ลก 2 คน กส็องส่วน พอ่แม่รวม 2 คน ก็สองส่วน ภริยาเปนอนวาลูก 2 คน กสองสวน พอแมรวม 2 คน กสองสวน ภรยา
หรือสามีก็หน่ึงส่วน รวมเป็น 5 ส่วน ฉะนั้น ถา้เจา้มรดกมี
ทรัพยสิ์นตีเป็นเงิน 500,000บาท กไ็ดไ้ปคนละแสนบาท 
• ทีน้ีถา้เจา้มรดกยงัไม่มีลูกเลยแต่มีพ่อแม่อยู่และสามีหรือภริยา
อยู่  ดงัน้ีสามีหรือภริยาเจา้มรดกไดม้ากข้ึน คือไดค้ร่ึงหน่ึงของ

่ ่ ่ ็ไ ้ ้กองมรดกเลย  ส่วนทีเหลือครึงหนึงก็ไดแ้ก่ พ่อแม่ของเจา้มรดก 
เช่น ขณะตายมีทรัพยสิ์นเป็นเงิน 1,000,000 บาท ก็แบ่งให้สามี
หรือภริยาของเจา้มรดกไปก่อนคร่ึงหน่ึงคือ 500,000 บาท อีก
คร่ึงหน่ึงคือ 500,000 บาท  กใ็หพ้อ่แม่ของเจา้มรดกไป
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Successors in Japanese law

• Primary Successors: the spouse and children 
(including adopted children) of the deceased. 
Grandchildren can be beneficiaries only if theGrandchildren can be beneficiaries only if the 
children (the parents of the grandchild) were dead 
when the inheritance commenced.

•Secondary Successors: the parents of the deceased 
(who may inherit only when there are no primary 
successors).

•Tertiary Successors: brothers and sisters of the 
deceased (who may be beneficiaries only when 
there are neither primary nor secondary 
successors).

ทายาทตามกฎหมายญีปุ่่ น

• ทายาทลําดับทีส่อง (Secondary Successors) : บดิา
มารดาของเจา้มรดก ซึง่จะมสีทิธไิดรั้บมรดกตอ่เมือ่ไมม่ีมารดาของเจามรดก ซงจะมสทธไดรบมรดกตอเมอไมม
ทายาทลําดบัแรก

•ทายาทลําดับแรก (Primary Successors) : คูส่มรส
และบตุร (รวมทัง้บตุรบญุธรรม) ของผูต้าย หลานมสีทิธิ
รับมรดกในกรณีทีบ่ตุร (บดิามารดาของหลาน) ตายกอ่น
เจา้มรดก = รับมรดกแทนที่เ มร ร มร แ น

• ทายาทลําดับสาม (Tertiary Successors) : พีน่อ้ง
ของเจา้มรดก ซึง่จะมสีทิธไิดรั้บมรดกตอ่เมือ่ไมม่ทีายาท
ลําดบัแรกและลําดบัทีส่อง 
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ใครคือผู้สืบสันดานบุตร

หลาน
(บุตรของบุตร) 

เหลน
(บุตรของบุตรของบุตร)

โหลน
(บุตรของบุตรของบุตรของบุตร)

ลือ้

 1. บุตรชอบด้วยกฎหมายุ ฎ
1.1 บุตรทีบิ่ดาจดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตร
1.2 บุตรทีศ่าลพพิากษาว่าเป็นบุตรของบิดา

ก่อนบิดาตาย
1.3 บุตรทีเ่กดิในระหว่างสมรส
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2. บุตรนอกกฎหมายทีบ่ิดารับรองุ ฎ
3. บุตรบุญธรรม
4. บุตรทีฟ้่องขอรับรับเดก็เป็นบุตร 

ใภายในอายุความมรดก

การแบ่งมรดก 
(กรณีเจ้ามรดกมีคู่สมรส)

1. คู่สมรส / ผูสื้บสนัดาน      แบง่    เทา่ๆ กนั

2. คู่สมรส / บิดามารดา    แบ่ง     คู่สมรสได ้1/2

3. คู่สมรส / พ่ีนอ้งรว่มบิดา

    มารดาเดียวกนั    แบ่ง      คู่สมรสได ้1/2

4. คู่สมรส / พ่ีนอ้งรว่มบิดา

ื ่ ี ั ่ ่ ไ ้   หรือรว่มมารดาเดียวกนั   แบ่ง      คู่สมรสได2้/3

5. คู่สมรส / ปู่ ยา่ ตา ยาย   แบ่ง      คู่สมรสได2้/3

6. คู่สมรส / ลงุ ป้า นา้ อา   แบ่ง      คู่สมรสได2้/3
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การแบ่งมรดก
• Inheritance division among heirs can be carried out 

through agreement. If agreement isn’t or cannot be 
reached, inheritance can be divided any which way you 
please According to the Civil Code statutory share ofplease. According to the Civil Code, statutory share of 
inheritance for surviving spouse is as follows:

• If there are children, surviving spouse gets one half (½) 
of the property and children get the remaining half (½). 

• If the deceased has no children but has parents, 
surviving spouse gets two thirds (2/3) of the propertysurviving spouse gets two thirds (2/3) of the property 
and parents get the remaining one third (1/3).

• If the deceased has no children but has siblings, 
surviving spouse gets three fourths (3/4) of the property 
and siblings get the remaining one fourth (1/4).

การแบ่งมรดกในกฎหมายญ่ีปุ่น
• ระหว่างทายาทสามารถตกลงกนัได้ แต่ถ้าไม่มีข้อตกลงหรือตก
ลงกนัไม่ได้ การแบ่งมรดกสามารถกระทําตามท่ีคณุพอใจ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่ง ค่สมรสท่ียงัมีชีวิตอย่มีสิทธิได้รับมรดกประมวลกฎหมายแพง คสูมรสทยงมชวตอยูมสทธไดรบมรดก
ดงัตอ่ไปนี ้

• ถ้ามีบุตร คู่สมรสท่ียังมีชีวิตอยู่ได้รับส่วนแบ่งมรดกคร่ึงหนึ่ง 
(1/2) อีกคร่ึงหนึง่ท่ีเหลือ (1/2) นํามาแบง่ให้บตุรเท่าๆ กนั

• ถ้าไม่มีบตุร แต่มีบิดามารดาของผู้ตาย คู่สมรสท่ียงัมีชีวิตอยู่
ได้รับสองในสามของทรัพย์มรดก (2/3) ท่ีเหลืออีกหนึ่งในสาม
ตกเป็นของบดิามารดา (1/3)

• ถ้าผู้ตายไม่มีบตุร แตมี่พ่ีน้อง คูส่มรสท่ียงัมีชีวิตอยู่ได้รับสามใน
ส่ี (3/4) พ่ีน้องได้หนึง่ในส่ี (1/4)
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สิทธิในการรับมรดกของคู่สมรสของ
ชาวญ่ีปุ่นที่ตายในญ่ีปุ่น

• Japanese  Civil  Code  will  be  applicable  to 
inheritance if a Japanese should die in Japan. 
According  to  the  Civil  Code,  spouses  of 
Japanese  nationals,  both  Japanese  and 
foreigners,  have  the  same  right  to 
inheritance.

• ประมวลกฎหมายแพ่งญ่ีป่นใช้บังคับกับการรับมรดก • ประมวลกฎหมายแพงญปุนใชบงคบกบการรบมรดก 
ถ้าคนญ่ีปุ่นตายในประเทศญ่ีปุ่น ตามประมวลแพ่ง
ญ่ีปุ่น คู่สมรสของคนสัญชาติญ่ีปุ่น ทัง้ที่ เป็นคนญ่ีปุ่น
เองและชาวต่างชาต ิมีสิทธิเท่าเทยีมกันในการรับมรดก

กรณีเจ้ามรดกเป็นพระสงฆ์

• ทรัพย์ที่ได้มาระหว่างบวช
ให้ตกสู่วัดที่พระมีภมูลิาํเนา

• ยกเว้น พระสงฆ์รูปนัน้จะทาํพนัิยกรรมู
หรือโอนทรัพย์สินไปเสียก่อน
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การเสียสิทธิในการรับมรดก

ถกกาํจัดมิให้รับมรดก สละมรดกถูกกาจดมใหรบมรดก
(กฎหมายกาํหนด)

ถกตดัมิให้รับมรดก

สละมรดก
(ผู้รับไม่รับเอง)

ไ ่ฟ้ ี ใถูกตดมใหรบมรดก
(เจ้ามรดกไม่ให้)

ไมฟองเรยกมรดกภายใน
กาํหนดอายุความ 1 ปี

ต้องคาํพพิากษาว่าเจตนา
หรือพยายามฆ่าเจ้ามรดก

หรือผู้มีสทิธิได้รับมรดกก่อนตน
โดยมชิอบด้วยกฎหมาย

ยักยอกทรัพย์มรดก

สาเหตุในการถูกกาํจัด
มใิห้รับมรดก

เคยฟ้องเทจ็ว่าเจ้ามรดก
ทาํผิดโทษประหารชีวติ

ปลอม ทาํลาย 
ปิดบังพนัิยกรรม

ฉ้อฉลหรือข่มขู่ให้เจ้ามรดกทาํ
 เพกิถอนหรือเปล่ียนแปลง

พนัิยกรรม

รู้ว่าเจ้ามรดกถูกฆ่าโดยเจตนา
 แต่ไม่ยอมหาทางเอา

ตัวผู้กระทาํความผิดมาลงโทษ
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วธีิการตัดมใิห้รับมรดก

เขียนไว้ในพนัิยกรรม ทาํเป็นหนังสือ
มอบให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่

สละมรดก

ทาํภายหลังเจ้ามรดกตาย
ทาํเป็นหนังสือมอบ
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ้ สื สั

ผลวธีิลักษณะ

ทาภายหลงเจามรดกตาย แกพนกงานเจาหนาท ผูสบสนดาน
ของผู้สละมรดกทีเ่ป็นทายาท

โดยธรรม
รับมรดกแทนที่
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พนัิยกรรม
• เป็นนิติกรรมท่ีเจ้ามรดกทําขึน้เพ่ือแสดงเจตนา

ั ป็ ํ สั่ ส ้  ํ ื่ ใอนเปนคาสงสุดทาย กาหนดการเผอตายใน
เร่ืองทรัพย์สินของตน หรือรวมทัง้กําหนดการ
เผ่ือตายในเร่ืองอ่ืนๆท่ีอาจจะไม่ใช่ทรัพย์สินก็ได้ 
เช่น กําหนดว่าให้ใครเป็นผู้ จดัการทรัพย์มรดก 
หรือกําหนดในเร่ืองการทําศพ หรือยกศพของ
ตนให้โรงพยาบาล หรือตดัไม่ให้ลกูของตนได้รับ
มรดกเป็นต้น

อายุการทาํพนัิยกรรม

• ผู้ ท่ีต้องการทําพินยักรรม ต้องมีอายคุรบ 15 ปี บริบรูณ์ถึงจะสามารถ
ทําพินัยกรรมได้ ส่วนอายจะมากสกัเท่าไรหากสติสมัปะชัญญะดีก็ทาพนยกรรมได สวนอายุจะมากสกเทาไรหากสตสมปะชญญะดก
สามารถทําได้ตลอด

•  การทําพินยักรรมกฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ว่า จะยกให้ได้แต่เฉพาะ
ทายาทเท่านัน้นะครับผู้ ทําพินัยกรรมยังสามารถยกให้กับผู้ ใดก็ได้ 
เช่นยกให้กับพยาบาลท่ีดูแลปรนนิบัติตอนเจ็บป่วยเป็นอย่างดี 

่(น้อยใจบุตร) หรือยกทรัพย์สมบัติให้กับหมอท่ีทําการรักษา หรือ
ให้กบัสาวใช้ท่ีบ้านก็ได้ครับ หรืออาจยกให้กบันิตบิคุคลตามกฎหมาย
ก็ได้   อาทิเช่น ยกทรัพย์สนิให้แก่วดัหรือให้แก่มลูนิธิตา่งๆเป็นต้น
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แบบของพนัิยกรรม

1. แบบธรรมดา : จะตอ้งมีพยานลงช่ืออยา่งนอ้ย 2 คน1. แบบธรรมดา : จ ตองมพยานลงชออยางนอย 2 คน

2. เขียนเองทั้งฉบบั : เขียนดว้ยลายมือของตนเอง

3. แบบเอกสารฝ่ายเมือง : ตอ้งแจง้ขอ้ความตอ่หนา้

   พยานอยา่งนอ้ย 2 คน

แบบของพินยักรรม

่4. แบบเอกสารลบั : ตอ้งมีพยานท่ีอาํเภอรบัรองว่า

                           เป็นพินยักรรมของผูท้าํจริง 2 คน

5. ทาํดว้ยวาจา :  ตอ้งแสดงเจตนาตอ่หนา้พยาน5. ทาดวยวาจา :  ตองแสดงเจตนาตอหนาพยาน

                       อยา่งนอ้ย 2 คน
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การทาํพินยักรรมแบบเขียนเองทั้งฉบบั

• ในพินัยกรรมแบบน้ี ต้องระบุวันท่ีทําพินัยกรรม และผู ้ทําพินัยกรรม

ประสงคจ์ะยกทรพัยสิ์นหรือ สิทธิต่างๆ ท่ีตนมีอยูใ่หก้บัผูใ้ดหรือแก่นิติบุคคลๆ ู ู ุ

ใด และประสงคใ์หใ้ครทาํอะไร หรืออยากใหใ้ครเป็นผูจ้ดัการทรพัยม์รดกของ

ตนก็ ตอ้งกําหนดใหช้ัดเจนจะไดไ้ม่มีปัญหาภายหลังจากท่ีผูท้ําพินัยกรรม

เสียชีวิตไปแลว้ 

• ท่ีสําคัญตอ้งระบุว่าผูท้ําพินัยกรรมไดท้ําพินัยกรรมในขณะท่ีมีสติสัมปะ

ชญัญะดี มีร่างกายแข็งแรง สมบรูณ์ และการทําพินัยกรรมเป็นไปตามความ

็ ็ ่ประสงค์ของตนเอง เสร็จแล้วผู ้ทําพินัยกรรมก็ลงลายมือชือหรือหากลง

ลายมือช่ือไม่ได้ก็ต้องประทับลายพิมพ์น้ิวมือใหช้ัดเจนพรอ้มมีพยานลง

ลายมือช่ือรบัรองการทาํพินัยกรรมอยา่งน้อยสองคน...

•  สาํหรบัพินัยกรรมท่ีผูท้าํพินัยกรรมประสงคจ์ะทาํเองหรือเรียกว่า (อาจใช้

พิมพก็์ได)้ 

คาํเตอืนเรื่องพยานในพินยักรรม

ขอ้สําคัญของผูเ้ขียนหรือพยานท่ีมารับรองลายมือช่ือ

่ตอ้งเป็นบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะไม่เป็นคนวิกลจริตหรือ

คนเสมือนไรค้วามสามารถหรือเป็นคนหูหนวกหรือ

เป็นใบห้รือตาบอดสองขา้งและตอ้งไม่เป็นผูม้ีส่วนได้

เสียกบัทรพัยม์รดกของผูท้ําพินัยกรรมรวมตลอดถึงคู่

้ ิ ่ ั้ ิ ั ป็ โ ืสมรสดว้ย มิเช่นนันพินัยกรรมอาจเป็น   โมฆะคือสูญ

เปล่าเสมือนวา่ไม่ไดท้าํพินัยกรรมกนัเลย นะครบั หาก

เป็นเช่นน้ันทรัพย์มรดกก็จะตกทอดแก่ทายาทโดย

ธรรมตามกฎหมายต่อไป
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วิธีการทาํพินยักรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

• ผูจ้ะทําพินัยกรรมตอ้งเตรียมเอกสาร เช่นสาํเนาบตัรประชาชน

สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ สิทธิสาเนาทะเบยนบาน สาเนาหลกฐานแสดงกรรมสทธ สทธ

ครอบครอง ซ่ึงไดแ้ก่ โฉนดท่ีดิน นส.๓ นส.๓ก. ใบหุน้ ทะเบียน

รถยนต์ ทะเบียนอาวุธปืน  เ ป็นต้น  สามารถติดต่อได้ ณ  ท่ี 

สํานักงานเขต หรือท่ีว่าการอําเภอ ต่อนายทะเบียนปกครองโดย

เสียค่าคาํรอ้ง 50 บาท กรณีทาํในสาํนักงานหรือท่ีอาํเภอ 

ํ ํ ั ็ ี ่ ่ ั ี•หากทาํนอกสาํนักงาน ก็เสีย๑๐๐บาท และค่าคู่ฉบบัอีก 10 บาท 

ซ่ึงจะมีแบบของพินัยกรรมใหผู้ป้ระสงค์จะทําพินัยกรรมไดก้รอก

ขอ้ความ ซ่ึงหลงัจากท่ีทําพินัยกรรมแบบน้ีแลว้ทางนายทะเบียนก็

จะอ่านขอ้ความว่าถูกตอ้งตรงตามเจตนาหรือไม่และนายทะเบียน

จะลงช่ือพรอ้มประทบัตราตาํแหน่งไว ้ 

ขอ้ดีของพินยักรรมเอกสารฝ่ายเมือง

•  ข้อ ดีของการทํา พิ นัยกรรมแบบน้ี คือ  เ ป็นการทํา

่ ่ ่พินัยกรรมกับเจา้หน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงความระแวงเร่ืองการ

ปลอมแปลงหรือพินัยกรรมปลอมอาจหมดปัญหาไป 

•  แต่ไม่ไดห้มายความว่าเมื่อทําพินัยกรรมแบบน้ีแลว้ผูท้ํา

พินัยกรรมจะเปล่ียนแปลงเจตนาจะยกทรพัยสิ์นของตนเอง

ใ ้ ื่ ี ไ ่ไ ้ ่ ิ ั ั้ ไ ่ ่ ํใหบุ้คคลอืนอีกไม่ได ้เพราะวา่พินัยกรรมนันไม่วา่จะทาํแบบ

วธีิไหน ก็อาจถกูยกเลิกไดโ้ดยผูท้าํพินัยกรรมยกเลิกเองหรือ

ทาํพินัยกรรมฉบบัใหม่แทนฉบบัเดิมดงัน้ันวนัท่ีลงในการทาํ

พินัยกรรมจึงมีความสาํคญัมาก 
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ิ ั ํ ป็ ฝ่ ืพินัยกรรมทาํเป็นเอกสารฝ่ายเมือง

          หลกัฐานท่ีตอ้งนําไปแสดง

๑.    บตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้น

๒.   เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นท่ีประสงคจ์ะทาํพินัยกรรม

๓.   ใบรบัรองแพทย์

· พินัยกรรมทาํเป็นเอกสารลบัพนยกรรมทาเปนเอกสารลบ

        

อตัราค่าธรรมเนียม

การทาํพินยักรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

๑.   พินยักรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง      ฉบบัละ     ๕๐  บาท

๒.   คู่ฉบบั                                           ฉบบัละ     ๑๐  บาท

๓.   พินยักรรมแบบเอกสาร                   ฉบบัละ     ๒๐  บาท

๔.   คดัและรบัรองสาํเนาพินยักรรม        ฉบบัละ     ๑๐  บาท

่ ่ ่ ไ ่ ิ ั๕.   ค่าป่วยการพยานและลา่ม              ไม่เกินวนัละ  ๕๐  บาท
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พนัิยการแบบธรรมดา
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พนัิยกรรมแบบเอกสารลับ

ขัน้ตอนการทาํพนิยักรรมทาํเป็นเอกสารลบั

๑.      ผูร้อ้งทําพินัยกรรมข้ึนเองและผนึกซองพรอ้มกบัลง

ลายมือช่ือคาบรอยผนึกนั้นลายมอชอคาบรอยผนกนน

๒.      ผูร้อ้งยื่นคาํรอ้งพรอ้มซองพนิยักรรม ณ ที่ว่าการอาํเภอ 

กิ่งอาํเภอ เขต แหง่ใดกไ็ดโ้ดยไม่ตอ้งคาํนึงถงึภมิูลาํเนา

          หลกัฐานที่ตอ้งนําไปแสดง

๑     บตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้น๑.    บตรประจาตวประชาชนและสาเนาทะเบยนบาน

๒.   ซองซ่ึงบรรจุพนิยักรรมไวแ้ละปิดผนึกเรยีบรอ้ยแลว้

๓.   ใบรบัรองแพทย์
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หนา้ซอง

หลงัซอง
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พินัยกรรมชีวิต พนยกรรมชวต 

หรือหนังสือแสดง

เ จ ต น า ไ ม่ ร ั บ

บรกิารสาธารณสขุ
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ผู้รับพนัิยกรรม

• เม่ือผู้ ทําพินยักรรมถึงแก่ความตายแล้ว มรดกก็ย่อมตกทายาท
ตามพินัยกรรมก็เรียกว่า “ ผู้ รับพินัยกรรม ”  ก็จะได้ไปซึ่ง
ทรัพย์สินทกุชนิดของผู้ตาย ตลอดทัง้สิทธิหน้าท่ีและความรับผิด
ต่างๆ  เ ว้นแต่ตามกฎหมายถือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการ
เฉพาะตวัผู้ตายโดยแท้ หมายความวา่ หากเจ้ามรดกถึงแก่ความ
ตายแล้วเจ้ามรดกก็จะมีทรัพย์สนิหรือหนีส้นิ

• แต่ผ้รับพินยักรรมไม่จําต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกท่ีตกทอด• แตผรูบพนยกรรมไมจาตองรบผดเกนกวาทรพยมรดกทตกทอด
แก่ตน    จะเห็นได้ว่าไม่ใช่จะรับอย่างเดียวดใูห้ดีนะครับว่าเขามี
หนีส้ินติดค้างอยู่ไหม หากมีท่านก็ต้องรับไปจัดการชําระหนี ้
ให้กบัเจ้าหนีด้้วย   
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บุคคลผู้ไม่มสิีทธิ
เป็นทายาทผู้รับพนัิยกรรม

1. ผูเ้ขียนพินยักรรม / คู่สมรส
2. พยานในพินยักรรม / คู่สมรส

3. ผป้กครอง / ค่สมรส ตลอดจน บพการี 3. ผปูกครอง / คูสมรส ตลอดจน บุพการ 
ผูสื้บสนัดานหรือพี่นอ้งของผูป้กครอง

บุคคลผู้ไม่มีสิทธิเป็นพยานในพนัิยกรรม

1 ผ้ที่ยังไม่บรรลนิตภิาวะ1. ผูทยงไมบรรลุนตภาวะ

2. คนวกิลจริต หรือ คนไร้ความสามารถ

3. คนเสมือนไร้ความสามารถ

4  ป็ ใ ้ ื ั ้ ้4. คนหหูนวก เปนใบ หรอตาบอดทงสองขาง
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สิทธิของคู่สมรสที่ยังมีชีวติอยู่ 
ในกรณีที่พนัิยกรรมตดัมิให้รับมรดก

• If a deceased died with a will,  in principal, the 
division will be carried out  in accordance with 
the will.  Even  if  the will  eliminates  a  spouse 
from the list of inheritors, the surviving spouse 
has a  legal  right  to claim half of  the  statutory 
inheritance  amount  as  a  legally  portion 
(iryubun).

• ถ้ามีผู้ตายพร้อมด้วยพินัยกรรม การแบ่งมรดกจะต้อง
เป็นไปตามพินัยกรรม แม้ว่าพินัยกรรมจะกําจัดค่สมรสเปนไปตามพนยกรรม แมวาพนยกรรมจะกาจดคูสมรส
จากบัญชีผู้รับมรดก คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ มีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะเรียกร้องมรดกจาํนวนคร่ึงหน่ึงได้ ในฐานะ
ที่เป็นส่วนแบ่งตามกฎหมาย (iryubun).

จะทาํพนัิยกรรม ณ ที่พาํนักอาศัยอยู่ ต้องทาํอย่างไร
จงึจะชอบด้วยกฎหมาย และทาํตามกฎหมายประเทศใด

• The  “Act  on  Governing  Laws  Relating  to  the  Form  of 
Testamentary Dispositions” was  enacted  as  a  result  of 
h ifi i f h “C i h fli fthe  ratification  of  the  “Convention  on  the  conflicts  of 
laws relating to the form of testamentary dispositions,” 
concluded  in  1961.  ”  According  to  this  act,  a 
testamentary disposition shall be valid as regards form if 
its form complies with the internal law: 

• a)  of  the  place  where  the  testator  made  it,
b)   of a nationality possessed by  the  testator, either at 
the time when he made the will at the time of histhe time when he made the will, at the time of his
Death,
c)    of  a  place  in which  the  testator  had  his  domicile 
either at the time when he made the will, or at the time 
of his death,



10/5/2015

30

• d)   of  the place  in which  the  testator had his habitual 
residence either at the time when he made the will, or 
at the time of his death,

• e)    so  far  as  immovables are  concerned,  of  the  place 
where they are located.

d ll d h h• You can draw up a will in accordance with the Japanese 
law, which  is  the  law of  the place of an act. Under  the 
Japanese Civil Code, the following three ways of making 
out a will are accepted:”Holograph Will,””Notary Deed 
Will”  (A  notary  public writes  down what  the  testator 
tells  him  in  front  of  more  than  two  witnesses.)  and 
“Secrete Certificate Will.” 

• According to the Article 37 of the “Act on General Rules• According to the Article 37 of the  Act on General Rules 
for  Application  of  Law,”  whether  and  how  a  will 
becomes effective depends on the law of the testator at 
the  time when  the will  is made. The determination of 
whether  or  not  the  testator  had  his  domicile  in  a 
particular  place  shall  be  governed  by  the  law  of  that 
place.

การจัดการมรดก

คนต่างด้าวไม่ต้องห้ามให้จัดการมรดก (ฎีกาที่ คนตางดาวไมตองหามใหจดการมรดก (ฎกาท 
626/2541)

คนญ่ีปุ่นแต่งงานกับหญิงไทยๆ ตายก่อน คน
ญ่ีปุ่นร้องขอจัดการมรดกในเมืองไทยได้

ไ ่ ่ ็ ้ ้คนไทยทีคู่สมรสชาวญีปุ่นตาย ก็ร้องขอให้
จัดการมรดกได้อยู่แล้ว ทัง้จดทะเบียนและที่ไม่
จดทะเบียนสมรส
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ฎีกาที่ 615/2547

 ทายาทท่ีจะรอ้งขอต่อศาลใหต้ั้งผูจ้ดัการมรดกไดน้ั้น ตามประมวล

่ ิ ์ ึ ้ ีกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา1713 หมายความถึงทายาทผูมี้

สิทธิไดร้บัมรดกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย แมผู้ร้อ้งท่ี 2 เป็นภริยาไม่ชอบ

ดว้ยกฎหมายของผูต้ายแต่ไดอ้ยู่กินร่วมกันจนผูต้ายถึงแก่ความ

ตาย เม่ือมีทรพัยสิ์นไดม้าในระหวา่งน้ัน ยอ่มถือว่าเป็นทรพัยสิ์นท่ี

ทํามาหาไดร่้วมกัน ผูร้อ้งท่ี 2 จึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียตามมาตรา 

1713 ส่วนผูค้ดัคน้ซ่ึงเป็นบิดาของผูต้ายเป็นทายาทลาํดบัท่ี 2 แต่

ก็มีสิทธิรบัมรดกเสมือนทายาทชั้นบุตรตามมาตรา 1630 วรรค

สอง ศาลจึงตั้งบุคคลทั้งสองเป็นผูจ้ดัการมรดกร่วมกนั เพ่ือความ

เป็นธรรมแก่ทายาททุกฝ่าย

ฎีกาที่ 1523/2549 คาํนึงถงึเจตนาของเจ้ามรดกตามที่ศาลเหน็สมควร

 ผูร้อ้งซ่ึงขอร่วมเป็นผูจ้ัดการมรดก เป็นบุตรคนโตของผูต้ายไม่ค่อยได้

ติดต่อกบัผต้าย รวมทั้งไม่ไดไ้ปร่วมในงานบาํเพ็ญกศลของผต้าย โดยผ้ตดตอกบผูตาย รวมทงไมไดไปรวมในงานบาเพญกุศลของผูตาย โดยผู

รอ้งพกัอาศัยอยู่กบัยายตั้งแต่เล็กและแต่งงานแยกครอบครวัไปตั้งแต่ปี 

2509 แสดงว่าผูร้อ้งค่อนขา้งมีความสมัพนัธ์ท่ีห่างเหินกบัผูต้าย การท่ี

จะใหผู้ร้อ้งเป็นผูจ้ดัการมรดกน่าจะไม่เป็นไปตามเจตนาของเจา้มรดก

ผูต้าย กอปรกบัผูร้อ้งก็รบัว่าทายาทผูต้ายมีความเห็นแตกต่างเป็นสอง

ฝ่าย อีกทั้งผร้อ้งมีพฤติกรรมท่ีกา้วรา้วและไม่น่าไวว้างใจ ทาํใหม้ีเหตเช่ือฝาย อกทงผรูองมพฤตกรรมทกาวราวและไมนาไววางใจ ทาใหมเหตุเชอ

วา่หากตั้งผูร้อ้งใหร้่วมเป็นผูจ้ดัการมรดกของผูต้ายแลว้ การจดัการมรดก

น่าจะไม่ราบร่ืนและไม่เป็นไปตามเจตนาของเจา้มรดก การตั้งผูค้ดัคา้น

บุตรคนท่ีห้าแต่ฝ่ายเดียวให้เป็นผู ้จัดการมรดกของผู ้ตายจึงน่าจะ

เหมาะสมกวา่
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• คนแรกคือ นายคาชิโตชิ ทานากะ ท่ี เคยคบหาอยู่ กินด้วยกัน 
จนกระทัง่มีลกูสาวด้วยกัน 1 คน ก่อนท่ีในปี 2546 นายคาชิโตชิ จะ
ประสบเหตพุลดัตกบนัไดเสียชีวิต ด้วยผลข้างเคียงจากโรคประจําตวั 
เจ้าหน้าท่ีลงความเห็นว่าเป็นอบุตัิเหต ุแม้ว่าทางญาติของนายคาชิโตุ ุ ญ
ชิจะยงัไม่ปักใจเช่ือก็ตาม ส่วน นางพรชนก ก็ได้รับผลประโยชน์จาก
ประกนัชีวิตราวๆ 3,000,000 บาท ท่ีสามีชาวญ่ีปุ่ นคนนีทํ้าเอาไว้

• คนท่ีสองคือ นายโนบูรุ อิฮิซาวะ ท่ี นางพรชนก ตกเป็นจําเลยในคดี
ยกัยอกทรัพย์ในพืน้ท่ี สน.ทองหล่อ ในช่วงหลงัจากท่ีสามีชาวญ่ีปุ่ น
เสียชีวิต ส่วนคนท่ีสามคือ ชายญ่ีปุ่ นช่ือ คามาการิ ท่ีมีจดหมายไปญ ุ
แนบเอาไว้ท่ีบ้านพกัของนางพรชนก เม่ือปี 2553 แตเ่พ่ือนบ้านได้เก็บ
เอาไว้ เน่ืองจาก นางพรชนก ไม่ค่อยได้กลบับ้าน ซึง่จดหมายฉบบัดงั
กลายเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจ
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จดหมายของนายคามาการิ

• จดหมาย ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2553 มีเนือ้หาว่า "ถึงคุณบัวทอง ไชยะ
ปะ สวัสดีครับผมช่ือ คามาการิ เป็นคนญ่ีปุ่น ก่อนหน้าน้ีผมเคยเจอ
คุณมาแล้ว 4 คร้ัง ขอเข้าเร่ืองเลยแล้วกัน ต้ังแต่เดือนเมษายนปีที่

้
ุ

แล้ว ผมกับเพ็ญศรี ลูกสาวของคุณ เราคบหาดูใจกันถึงข้ันจะ
แต่งงาน โดยผมได้เข้าไปพักอยู่ที่บ้านเพ็ญ กับเพ็ญและลูกสาว ที่
บ้านของเขาที่ย่านบางนา ต้ังแต่เดือนเมษายน จนถึงสิ้นเดือนตุ
ลามคม ตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่กับเพ็ญ ทั้งรักและไว้ใจเขามาก 
ถึงข้ันฝากเงินให้เขาเก็บไว้ เงินน้ันสะสมต้ังแต่เราคบกัน จนถึง
ตอนน้ีเป็นจํานวน 3,000,000 บาท แต่ว่าต้ังแต่สิ้นเดือนกรกฎาคม 

็ ไป ี่ ้ ่ ใ ี่ ํ ิ ี่เพ็ญชอบออกไปเทียวนอกบ้านบ่อยๆ จนในทีสุด เขานําเงินทีผม
ฝากไว้ทั้งหมดไป ตอนน้ีผมไม่มีเงนิจะใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแล้ว 
เพราะเงินที่เก็บจะใช้ยามลําบาก เพ็ญได้เอาไปทั้งหมด ผมเคยเอา
เร่ืองไปปรึกษากับสมชาย แต่กไ็ม่ได้ความอะไรเลยและเร่ืองก็ยังคง
เงยีบอยู่"

หนังสือแสดงความยนิยอมของทายาททุกคน
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ปัญหาว่าใช้กฎหมายใดบังคับ
ไทย-ญ่ีปุ่น ถ้าคนต่างด้าวตายในญ่ีปุ่น

• According to the Article 36 of “Act on General Rules for 
Application of Law,” inheritance should be executed by 
th l f th t f d d Th tthe  law  of  the  country  of  deceased.  There  are  two 
opinions as  to which  country’s  law  should be applied 
to an inheritance involving two or more countries. 

• One is a unified system whereby an inheritance should 
be  executed  by  the  law  of  the  country  of  deceased 
regardless of the type or the  location of the property. 
The other is a non‐unified system in which heirs should 
inherit movable property according to the law of theinherit movable property according  to  the  law of  the 
deceased’s  country,  but  real  estate  according  to  the 
law where the property exists. 

• Germany,  Holland,  Italy,  Spain  and  Japan  are  of  the 
first option and England, the United States and France 
adopt the second option.

กฎหมายขัดกัน

• The Conflict of laws refers to disparities among 
laws of  two or more countries and,  in case of 
inheritance, works as follows:

• When  the  international  private  law  of 
deceased’s country specifies that the law of the 
deceased’s resident country  is applicable  in an 
cross‐country inheritance, Japanese law will be y p
the  governing  law  applied  in  the  inheritance 
matters  if  the  deceased’s  residence  is 
determined  to  be  in  Japan,  even  if  the  Japan 
law specifies otherwise. 
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เขตอาํนาจศาล

• Judicial  jurisdiction  is  granted  to  a  family 
court  in  Japan  to  deal  with  inheritance p
involving  deceased  foreign  nationals  if  they 
had  lived  in  Japan  or  the  property  of  the 
deceased  is  located  in  Japan.  If  a  foreigner 
leaves behind  a debt  and  inheritors  living  in 
Japan  wish  to  apply  for  qualified  or  total 
renunciation of inheritance they can do sorenunciation  of  inheritance,  they  can  do  so 
with  a  Japanese  family  court,  provided  the 
law of  the deceased’s  country acknowledges 
the procedure


