
วันอาทิตยที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

ขอควรรูวาดวยการจัดการทรัพยสินและมรดก

ตามกฎหมายไทย

นางสาวมัชฌิมา บริสุทธิ์

อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 



คนตางชาติ คนไทย
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บุตรบุญธรรม
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อํานาจปกครองบุตร

ตาย
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อยูกินกัน ทํางาน

บํานาญ



ขอควรทราบ

อสังหาริมทรพัย หมายความวา ท่ีดินและทรัพยอันติด     

อยูกับท่ีดินมีลักษณะเปนการถาวรหรือประกอบเปนอันเดียว 

กับท่ีดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับท่ีดิน 

หรือทรัพยอันติดอยูกับท่ีดินหรือประกอบเปนอันเดียวกับท่ีดิน

นั้นดวย (มาตรา ๑๓๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)

คนตางดาว หมายความวา บุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย 

(มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒)



 มาตรา ๘๖ คนตางดาวจะไดมาซ่ึงท่ีดินก็โดยอาศัย

บทสนธิสัญญาซ่ึงบัญญัติใหมีกรรมสิทธิ์ใน

อสังหาริมทรัพยได และอยูในบังคับบทบัญญัติแหง

ประมวลกฎหมายนี้ดวย

 มาตรา 96 ทวิ บทบัญญัติวาดวยคนตางดาว     

จะไดมาซ่ึงท่ีดินโดยอาศัยบทสนธิสัญญาตาม มาตรา 

๘๖ วรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับคนตางดาวซ่ึงไดนํา

เงินมาลงทุนตามจํานวนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ซ่ึงตอง ไมตํ่ากวาสี่สิบลานบาท โดยใหไดมาซ่ึงท่ีดิน  

เพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยไดไมเกินหนึ่งไร และตองไดรับ

อนุญาตจากรัฐมนตรี

การกําหนดสิทธิ

ในท่ีดินของคน

ตางดาว



การกําหนดสิทธิ

ในที่ดินของคน

ตางดาว (ตอ)

การไดมาซึ่งทีด่นิของคนตางดาวตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยใน

กฎกระทรวงอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

(1) ประเภทของธุรกิจท่ีคนตางดาวลงทุนซ่ึงตอง เปนประโยชนตอ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หรือเปนกิจการท่ีคณะกรรมการ 

สงเสริมการลงทุนไดประกาศใหเปนกิจการท่ีสามารถขอรับการ

สงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนได

(2) ระยะเวลาการดํารงการลงทุนตอง ไมนอยกวาสามป

(3) บริเวณท่ีดินท่ีอนุญาตใหคนตางดาวไดมาตองอยูภายในเขต 

กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรืออยูภายใน

บริเวณท่ีกําหนดเปนเขตท่ีอยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง



คนตางดาวไดมาซ่ึงที่ดินโดยไดรับมรดกในฐานะ

ที่เปนทายาทโดยธรรม

มาตรา ๙๓ 

• คนตางดาวไดมาซึ่งที่ดินโดยไดรับมรดกในฐานะที่เปนทายาทโดยธรรม 

รัฐมนตรีจะอนุญาตใหไดมาซึง่ที่ดินน้ัน แตเมื่อรวมกับที่มีอยูแลวไมเกิน

จํานวนที่จะพึงมีไดตามความในมาตรา ๘๗ ก็ได

• ที่ดินที่คนตางดาวไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือไมไดรับอนุญาต 

ใหจัดการจําหนายภายในเวลาที่อธิบดีกรมที่ดินกําหนดไว ซึ่งไมนอยกวา 

๑๘๐ วัน แตไมเกิน ๑ ป



จํานวนท่ีดินท่ีจะพึงอนุญาตใหตามความในมาตรากอนมีกําหนดดังนี้

(๑) ท่ีอยูอาศัย ครอบครัวละไมเกิน ๑        ไร

(๒) ท่ีใชเพ่ือพาณิชยกรรม ไมเกิน ๑        ไร

(๓) ท่ีใชเพ่ืออุตสาหกรรม ไมเกิน ๑๐      ไร

(๔) ท่ีใชเพ่ือเกษตรกรรม ครอบครัวละไมเกิน ๑๐      ไร

(๕) ท่ีใชเพ่ือการศาสนา ไมเกิน ๑        ไร

(๖) ท่ีใชเพ่ือการกุศลสาธารณ ไมเกิน ๕        ไร

(๗) ท่ีใชเพ่ือการสุสาน ตระกูลละไมเกิน ๑/๒    ไร

คนตางดาวผูใดตองการมีสิทธิในท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรมเกินกวาท่ีบัญญัติไวใน (๓)     
ถาเห็นเปนการสมควร คณะรัฐมนตรีจะอนุญาตใหไดมาซ่ึงท่ีดินเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดไว 
โดยกําหนดเงื่อนไขก็ได และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม



มาตรา ๙๕  ผูใดไดมาซึ่งที่ดินในขณะที่มีสัญชาติไทย 

ถาภายหลังผูน้ันเปลี่ยนสัญชาติเปนคนตางดาว 

ใหคงมีสิทธิถือที่ดินไดเทาที่คนตางดาวน้ันจะพึงมี 

นอกจากน้ันใหทําการจําหนาย และใหนําบทบัญญัติ

มาตรา ๙๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม

ผูมีสัญชาติไทย 

แตตอมา

เสียสัญชาติไทย



กฎหมายและระเบยีบปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ที่ดิน  

 มาตรา ๗๔ วรรคสอง และมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ี สุด ท่ี  มท ๐๗๑๐/ว ๗๙๒ ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม 
๒๕๔๒ เรื่อง บุคคลสัญชาติไทยท่ี มีหรือเคยมีคูสมรสเปนคนตางดาว และบุตร
ผูเยาวของคนตางดาวท่ีมีสัญชาติไทย ขอไดมาซ่ึงท่ีดิน 

 หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๗๑๐/ว ๐๐๗๙๕ ลงวันท่ี๑๑ มกราคม ๒๕๔๓ 
เรื่อง บุคคลสัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสเปนคนตางดาวท้ังท่ีชอบและมิชอบดวยกฎหมาย 
ขอไดมาซ่ึงท่ีดินหรือกรรมสิทธิ์ในหองชุด  

 หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๗๑๐/ว ๐๓๕๔๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๔๓ 
เรื่อง สิทธิในการถือครองท่ีดิน หรือหองชุดของคนสัญชาติไทยท่ีสมรสกับคนตางดาว 

 หนังสือกรมท่ี ดิน ท่ี  มท ๐๗๑๐/ว ๑๓๑๕๘ ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 
เรื่อง คนตางดาว หรือนิติบุคคลตางดาว หรือบุคคลสัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสเปนคน
ตางดาว ขอซ้ือและจํานองหองชุดหรือท่ีดิน



กฎหมายและระเบยีบปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ที่ดิน (ตอ) 

 หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๗๑๐/ว ๑๖๐๕๑ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 

เรื่อง บุคคลสัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสเปนคนตางดาวท้ังท่ีชอบและมิชอบดวยกฎหมาย 

ขอไดมาซ่ึงท่ีดิน หรือกรรมสิทธิ์ในหองชุด

 หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๗๑๐/ว ๑๘๐๗๓ ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ 

เรื่อง บุคคลสัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสเปนคนตางดาวท้ังท่ีชอบและมิชอบดวยกฎหมาย 

ขอไดมาซ่ึงท่ีดิน หรือ หองชุด  

 หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๕๑๕/ว ๒๓๒๔๕ ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ 

เรื่อง บุคคลสัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสเปนคนตางดาวท้ังท่ีชอบและมิชอบดวยกฎหมาย 

ขอไดมาซ่ึงท่ีดิน หรือกรรมสิทธิ์ในหองชุด  

 หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๕๑๕/ว ๓๓๒๕๙ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 

เรื่อง การขอไดมาซ่ึงท่ีดินหรือหองชุดของคนสัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสเปนคนตางดาว



หลักเกณฑการขอ

ไดมาซ่ึงที่ดินของ

คนไทยที่มีคูสมรส

เปนคนตางดาว

คนไทย ที่มีคูสมรสทั้งที่ชอบและมิชอบดวยกฎหมาย

เปนคนตางดาว มีสิทธิรับโอนที่ดิน ในฐานะทีเ่ปน  

สินสวนตัว (กรณีมีคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย     

เปนคนตางดาว) และในฐานะทีเ่ปน ทรัพยสวนตวั 

(กรณีมีคูสมรสที่มิชอบดวยกฎหมายเปนคนตางดาว) 

ไดโดยไมจํากัดจํานวนเนื้อที่



๑. ทรัพยสินท่ีคูสมรสแตละฝาย มีอยูกอนสมรส

๒. ทรัพยสินท่ีเปน เคร่ืองใชสอยสวนตัว         

เครื่องแตงกาย เครื่องประดับตามสมควรแก

ฐานะ เครื่องมือเครื่องใชท่ีจาํเปนการประกอบ

อาชีพ

๓. ไดมาในระหวางสมรส โดย รับมรดก        

หรือโดยการ ใหโดยเสนหา

๔. ทรัพยสินท่ีเปน ของหม้ัน

สินสวนตัว สินสมรส

๑. ทรัพยสินท่ีคูสมรสไดมา ระหวางสมรส

๒. ทรัพยสินท่ีคูสมรสฝายใดฝายหน่ึงไดมา

ระหวางสมรส โดยทางพินัยกรรมหรือโดย

การใหเปนหนังสือระบุยกใหเปนสินสมรส

๓. ดอกผลของสนิสวนตวั



เมื่อเจาหนาทีส่อบสวนแลวปรากฏวา เปนการรับใหในฐานะที่เปน        

สินสวนตัวของคนไทย (กรณีมีคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายเปนคนตางดาว) 

หรือเปนทรพัยสวนตัวของคนไทย (กรณีมีคูสมรสที่ไมชอบดวยกฎหมาย

เปนคนตางดาว) พนักงานเจาหนาที่จะดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและ    

นิติกรรม ใหกับผูขอตอไป (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 

ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๗๙๒ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๒)

 กรณีรับที่ดิน

หลักเกณฑการขอไดมาซึง่ทีด่ินของคนไทยทีมี่คูสมรสเปนคนตางดาว



 กรณีซ้ือที่ดิน 

๑. กรณคีูสมรสตางดาวอยูในประเทศไทย

(๑) กรณีคนตางดาวเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายใหคนไทย

และคูสมรสตางดาวยืนยันเปนลายลกัษณอักษรรวมกนัในหนงัสอื

รับรองตอพนักงานเจาหนาทีใ่นวันจดทะเบยีน สิทธิและนิติกรรมวา 

เงินทั้งหมดทีน่ํามาซือ้ทีด่นิเปนสนิสวนตัวของคนไทยแตเพยีงฝาย

เดียวมิใชสินสมรส

หลักเกณฑการขอไดมาซึง่ทีด่ินของคนไทยทีมี่คูสมรสเปนคนตางดาว



 กรณีซ้ือที่ดิน (ตอ)

(๒) กรณีคนตางดาวเปนผูทีอ่ยูกินรวมกันฉันทสามีภรรยา           

มิไดสมรสกันโดยชอบดวยกฎหมาย

ใหคนไทยและผูที่อยูกินรวมกนัฉันทสามีภรรยา ยืนยันเปนลายลักษณ

อักษรรวมกันในหนังสือรับรอง (ตามเอกสารแนบทายคูมือ “ตัวอยาง ๑”)    

ตอพนักงานเจาหนาที่ในวันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม วาเงินทั้งหมด       

ที่นํามาซื้อที่ดินเปนทรัพยสวนตวัของคนไทยแตเพียงฝายเดียว มิใชทรัพย    

ที่ทํามาหาไดรวมกนั (หนังสือกระทรวง มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/  

ว ๗๙๒ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๒)

หลักเกณฑการขอไดมาซึง่ทีด่ินของคนไทยทีมี่คูสมรสเปนคนตางดาว



กรณีคูสมรสตางดาวอยูในประเทศไทย แตในวันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

คนตางดาวไมสามารถไปยืนยันเปนลายลักษณอักษรรวมกันกับคนไทยในหนังสอื

รับรองตอพนักงาน เจาหนาท่ี ณ สํานักงานท่ีดิน ท่ีทําการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

ใหคนไทยและคูสมรสตางดาว ไปยื่นคําขอบันทึกถอยคําในหนังสือรับรอง เพ่ือยืนยันวา

เงินทั้งหมดที่คนไทยนํามาซ้ือที่ดิน เปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัวของคนไทย       

แตเพียงฝายเดียว มิใชสินสมรสหรือทรัพยที่ทํามาหาไดรวมกัน

ขั้นตอนการยื่น

ยื่นคําขอกับพนักงานเจาหนาที่             

ณ สนง. ท่ีดินจังหวัด หรือ สนง. 
ท่ีดินจังหวัดสาขาแหงใดแหงหน่ึง

เอกสารหลักฐานประกอบ

 สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 

 บัตรประจําตัวประชาชน 

 สําเนาทะเบียนบาน 

 ใบสําคัญการสมรส (ถามี) 

 ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 

 หนังสือเดินทาง 
 หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถามี) 

คนไทยนําหนังสือรับรองไป

มอบใหพนักงานเจาหนาท่ี

ซึ่งทําการจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรม



 กรณีซ้ือที่ดิน (ตอ)

๒. กรณคีูสมรสตางดาวอยูตางประเทศ และไมสามารถไปบันทึก

ถอยคําในหนังสือรับรอง 

ใหคนตางดาวไปติดตอเพื่อใหสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล        

หรือโนตารีพับลิค บันทึกถอยคาํคูสมรสตางดาวไวในหนังสือรับรอง แลวให

สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือโนตารีพับลิค รับรองวาบุคคลที่ทํา

หนังสือนั้นเปนคูสมรสหรืออยูกินฉันสามีภรยิากับคนไทยจรงิ แลวใหผูจะซื้อ

ที่ดินนํา ตนฉบับหนังสือรับรองมามอบใหพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งทําการจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตอไป (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๓๒๔๕ 

ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๖)

หลักเกณฑการขอไดมาซึง่ทีด่ินของคนไทยทีมี่คูสมรสเปนคนตางดาว





การถือกรรมสิทธ์ิ

ในหองชุด      

ของคนตางดาว

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๙ คนตางดาวและนิติบุคคล 

ซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวอาจถือ

กรรมสิทธิ์ในหองชุดได



(๑) คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร

ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง

(๒) คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักร  

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน

(๓) นิติบุคคลตามที่กําหนดไวในมาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ 

แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคล   

ตามกฎหมายไทย

คนตางดาวหรือนิติบุคคล ที่ถือกรรมสิทธิในหองชุดได



(๔) นิติบุคคลซ่ึงเปนคนตางดาวตามประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และไดรับ

บัตรสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน

(๕) คนตางดาวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือวาเปนคนตางดาว  

ซ่ึงนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงิน

จากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถ่ินที่อยูนอกประเทศหรือถอน

เงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ

คนตางดาวหรือนิติบุคคล ที่ถือกรรมสิทธ์ิในหองชุดได (ตอ)



มาตรา ๑๙ ทวิ

อาคารชุดแตละอาคารชุดจะมีคนตางดาวหรือนิติบุคคล

ตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดไดเมื่อ

รวมกันแลวตองไมเกินอัตรารอยละสี่สิบเกาของเนื้อที่ของ

หองชุดทั้งหมด ในอาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียน

อาคารชุดตามมาตรา ๖

คนตางดาวหรือนิติบุคคล ที่ถือกรรมสิทธ์ิในหองชุดได (ตอ)



มาตรา ๑๙ นว

ผูใดไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในหองชุดในขณะที่มีสัญชาติไทย ถาตอมาผูนั้นเสีย

สัญชาติไทย เพราะการสละสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติ หรือการถูกถอนสัญชาติ

ไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ และเปนคนตางดาวตามท่ีระบุไวในมาตรา ๑๙ 

ถาประสงคจะมีกรรมสิทธ์ิในหองชุดตอไปตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่

ทราบถึงการเสียสัญชาติไทย และตองนําหลักฐานวาเปนคนตางดาวตามที่ระบุไว   

ในมาตรา ๑๙ มาแจงตอพนักงานเจาหนาที่ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันท่ี

เสียสัญชาติไทย

แตถาการมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวนั้นเกินอัตรา ตามมาตรา 

๑๙ ทวิ ตองจําหนายหองชุดท่ีเกินอัตราท่ีกําหนดภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งป   

นับแตวันท่ีเสียสัญชาติไทย

คนตางดาวหรือนิติบุคคล ที่ถือกรรมสิทธ์ิในหองชุดได (ตอ)

มาตรา ๑๙ นว



กองมรดกของผูตาย ไดแก ทรัพยสินทกุชนิด (ม. ๑๖๐๐)

ของผูตาย ตลอดทั้งสิทธิ หนาที่และความรับผิดตาง ๆ 

เวนแตตามกฎหมายหรือวาโดยสภาพแลว เปนการเฉพาะตัว

ของผูตายโดยแทมรดก

ทายาทไมจําตองรับผดิเกนิกวาทรพัยมรดกทีต่กทอด

ไดแกตน (ม. 1601)  



บุคคลผูมีสิทธิรับมรดกของผูตาย

 ทายาทโดยธรรม

 ทายาทโดยพนิัยกรรม

 ผูมีสิทธิไดรับโดยผลของกฎหมาย

(๑) ผูสืบสันดาน

(๒) บิดามารดา

(๓) พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน

(๔) พ่ีนองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน

(๕) ปู ยา ตา ยาย

(๖) ลุง ปา นา อา



คูสมรส ที่ยังมีชีวิตอยูน้ันก็เปนทายาทโดยธรรม 

ภายใตบังคับของบทบัญญัติพิเศษแหงมาตรา ๑๖๓๕

 ถาผูสืบสันดานยังมีชีวิตอยูหรือมีผูรับมรดกแทนที่

 ถามีแตพ่ีนองรวมบิดามารดา (๓) หรือผูรับแทนที่ 

หรือมีแตบิดามารดา (๒) ไมมีผูสืบสันดาน

 ถามีพ่ีนองรวมแตบิดาหรือมารดา (๔) / ลุงปา (๖)

หรือผูรับแทนที่หรือมีแตปูยา ฯ (๕)

คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูมีสิทธิไดสวนแบง

เหมือนทายาทชั้นบุตร

คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูมีสิทธิไดรับก่ึงหน่ึง

คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูมีสิทธิไดรับ        

สองในสามสวน



พระราชบัญญัตวิาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย 

พุทธศักราช ๒๔๘๑ ภาค ๖ มรดก

 มาตรา ๓๗ มรดก เทาท่ีเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย ใหเปนไปตาม กฎหมาย  

แหงถิ่นที่ทรัพยสินนั้นต้ังอยู

 มาตรา ๓๘ ในสวนท่ีเกี่ยวกับ สังหาริมทรัพย มรดกโดยสิทธิโดยธรรม 

หรือโดยพินัยกรรม ใหเปนไปตาม กฎหมายภูมิลําเนาของเจามรดก ในขณะท่ี  

เจามรดกถึงแกความตาย

 มาตรา ๓๙ ความสามารถของบุคคลที่จะทําพินัยกรรม ใหเปนไปตามกฎหมาย

สัญชาติในขณะท่ีทําพินัยกรรม

 มาตรา ๔๐ บุคคลจะทําพินัยกรรมตามแบบท่ี กฎหมายสัญชาติ กําหนดไวก็ได 

หรือจะทําตามแบบท่ี กฎหมายของประเทศ ท่ีทําพินัยกรรมกําหนดไวก็ได



 มาตรา ๔๑ ผลและการตีความพินัยกรรมก็ดี ความเสียเปลาแหงพินัยกรรม 

หรือขอกําหนดพินัยกรรมก็ดี ใหเปนไปตามกฎหมายภูมิลําเนาของผูทํา

พินัยกรรมในขณะท่ีผูทําพินัยกรรมถึงแกความตาย

 มาตรา ๔๒ การเพิกถอนพินัยกรรมหรือขอกําหนดในพินัยกรรม ใหเปนไป

ตามกฎหมายภูมิลําเนาของผูทําพินัยกรรมในขณะท่ีเพิกถอนพินัยกรรม

การตกไปแหงพินัยกรรมหรือขอกําหนดในพินัยกรรมใหเปนไปตาม

กฎหมายภูมิลําเนาของผูทําพินัยกรรมในขณะท่ีถึงแกความตาย

พระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย 

พุทธศักราช ๒๔๘๑ ภาค ๖ มรดก (ตอ)



แบบพนิัยกรรม  แบบธรรมดา (ม. ๑๖๕๖)

 แบบเขียนเองทั้งฉบับ (ม. ๑๖๕๗)

 แบบเอกสารฝายเมือง (ม. ๑๖๕๘)

 แบบเอกสารลับ (ม. ๑๖๖๐)

 แบบดวยวาจา (ม. ๑๖๖๓)

 แบบทําตามกฎหมายตางประเทศ (ม. ๑๖๖๗ ว.๑)



แบบเขียนเองทั้งฉบับ (ม. ๑๖๕๗)

 พินัยกรรมตองเขยีนดวยมือตนเอง ซึ่ง ขอความทั้งหมด วัน เดือน ป 

และลายมือช่ือของตน 

 การขูดลบ ตก เติม หรือการแกไขเปลีย่นแปลงอยางอ่ืนซึง่

พินัยกรรมนั้น ยอมไมสมบูรณ เวนแตผูทําพินัยกรรมจะไดทําดวย  

มือตนเอง และลงลายมือช่ือกํากับไว 

 บทบัญญัติมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายน้ี มิใหใชบังคับแก

พินัยกรรมที่ทําขึ้น ตามมาตราน้ี 



พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง (ม. ๑๖๕๘)

มาตรา 1658 พินัยกรรมนั้น จะทําเปน เอกสารฝายเมืองก็ได กลาวคือ 
(1) ผูทําพินัยกรรมตองไปแจงขอความที่ตนประสงคจะใหใสไวในพินัยกรรม ของตนแก

กรมการอําเภอตอหนาพยานอีกอยางนอยสองคนพรอมกัน 

(2) กรมการอําเภอตองจดขอความที่ผูทําพินัยกรรมแจงใหทราบนั้นลงไว และ อานขอความ

นั้นใหผูทําพินัยกรรมและพยานฟง 

(3) เมื่อผูทําพินัยกรรมและพยานทราบแนชัดวา ขอความที่กรมการอําเภอจดนั้น เปนการ

ถูกตองตรงกันกับที่ผูทําพินัยกรรมแจงไวแลว ใหผูทําพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อ ไวเปนสําคัญ 

(4) ขอความที่กรมการอําเภอจดไวนั้น ใหกรมการอําเภอลงลายมือชื่อและลง วัน เดือน ป  

ทั้งจดลงไวดวยตนเองเปนสําคัญวา พินัยกรรมนั้นไดทําขึ้นถูกตองตามบทบัญญัติ อนุมาตรา 1 ถึง 3

ขางตน แลวประทับตราตําแหนงไวเปนสําคัญ 

การขูดลบ ตก เติม หรือการแกไขเปล่ียนแปลงอยางอ่ืนซึ่งพินัยกรรมนั้นยอม ไมสมบูรณ 

เวนแตผูทําพินัยกรรม พยาน และกรมการอําเภอจะไดลงลายมือชื่อกํากับไว



มาตรา 1667 เม่ือคนในบังคับไทยจะทําพินัยกรรมในตางประเทศ พินัยกรรมนั้น 

อาจทําตามแบบซ่ึงกฎหมายของประเทศท่ีทําพินัยกรรมบัญญัติไว หรือตามแบบท่ี

กฎหมายไทย บัญญัติไวก็ได 

เม่ือทําพินัยกรรมตามแบบท่ีกฎหมายไทยบัญญัติไว อํานาจและหนาท่ีของ

กรมการ อําเภอตามมาตรา 1658, 1660, 1661, 1662, 1663 ใหตกแก

บุคคลด่ังตอไปนี้ คือ 

(1) พนักงานทูต หรือกงสุลฝายไทย กระทําการตามขอบอํานาจของตน หรือ 

(2) พนักงานใด ๆ ซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายของตางประเทศนั้น ๆ ท่ีจะรับ

บันทึก ขอแจงความไวเปนหลักฐานได มาตรา 1668 ผูทําพินัยกรรมไมจําเปนตอง

เปดเผยขอความในพินัยกรรมนั้นให พยานทราบ เวนแตกฎหมายจะไดระบุไวเปน

อยางอ่ืน

แบบทําตามกฎหมายตางประเทศ (ม. ๑๖๖๗ ว.๑)



ผูมีสิทธิไดรับมรดกโดยผลของกฎหมาย

มาตรา 1753

ภายใตบังคับแหงสิทธิของเจาหนี้กองมรดก เมื่อบุคคลใดถึงแก 

ความตายโดยไมมีทายาทโดยธรรมหรือผูรับพนิัยกรรม      

หรือการตั้งมูลนิธิตามพินัยกรรม มรดกของบุคคลนั้นตกทอด

แกแผนดิน



 ผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรม

 ผูจัดการมรดกโดยคําสั่งศาล
การตั้งผูจัดการ

มรดก



ผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรม

มาตรา 1715

ผูทําพินัยกรรมจะต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนใหเปนผูจัดการ มรดกก็ได 

เวนแตจะมีขอกําหนดไวในพินัยกรรมเปนอยางอ่ืน ถามีผูจัดการมรดกหลายคน 

แตผูจัดการเหลานั้นบางคนไมสามารถ หรือไมเต็มใจท่ีจะจัดการ และยังมี

ผูจัดการมรดกเหลืออยู แตคนเดียว ผูนั้นมีสิทธิท่ีจะจัดการมรดกไดโดยลําพัง 

แตถามีผูจัดการมรดกเหลืออยูหลายคน ใหสันนิษฐานไวกอนวา ผูจัดการเหลานั้น

แตละคนจะจัดการโดยลําพังไมได



ผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรม (ตอ)

มาตรา ๑๗๑๓ ทายาท หรือ ผูมีสวนไดเสีย หรือ พนักงานอัยการ

จะรองตอศาลขอใหต้ังผูจัดการมรดกก็ได ในกรณีดังตอไปน้ี

(๑) เม่ือเจามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรมไดสูญหายไป

หรืออยูนอกราชอาณาเขต หรือเปนผูเยาว

(๒) เม่ือผูจัดการมรดกหรือทายาท ไมสามารถ หรือไมเต็มใจที่จะจัดการ 

หรือ มีเหตุขัดของ ในการจัดการ หรือในการแบงปนมรดก

(๓) เม่ือขอกําหนดพินัยกรรมซ่ึงตั้งผูจัดการมรดกไวไมมีผลบังคับไดดวยประการใด ๆ

การตั้งผูจัดการมรดกนั้น ถามีขอกําหนดพินัยกรรมก็ใหศาลต้ังตามขอกําหนด

พินัยกรรม และถาไมมีขอกําหนดพินัยกรรม ก็ใหศาลต้ังเพ่ือประโยชนแกกองมรดก

ตามพฤติการณและโดยคํานึงถึงเจตนาของเจามรดก แลวแตศาลจะเห็นสมควร



 ทายาทผูมีสิทธิรับมรดกมีภูมิลําเนาตางประเทศ

๑. ประสงคย่ืนคําขอเปนผูจัดการมรดก

๒. ลงลายมือชื่อยินยอมใหทายาทท่ีอยูในประเทศไทย ย่ืนคําขอเปน

ผูจัดการมรดก

๓. รับมรดกจากการจัดการแบงปนทรัพยมรดกให

 เจามรดกมีทรัพยมรดกในประเทศไทย

๑. เปนผูมีสัญชาติอ่ืน

๒. เปนผูมีสัญชาติไทย แตเสียชีวิตในตางแดน

ปญหาการจัดการมรดกที่ทายาทมีภูมิลําเนาอยูตางประเทศ



นางสาวมัชฌิมา บริสุทธิ์

อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 

Q & A 

ขอควรรูวาดวยการจดัการทรัพยสินและมรดกตามกฎหมายไทย
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