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  หลายๆ คําตอบเกี่ยวกับการการขอรับโอนมรดกที่ดิน มักมีคําตอบจากคนเรียนกฎหมาย 
หรือไมก็ทนายความ มาแนะนําใหจางทนายความทําเรื่องรองขอใหศาลตั้งผูจัดการมรดกกันเปนประจํา 

ทั้ง ๆ ที่ตามรูปคดีไมมีความจําเปนตองตั้ง
ผูจัดการมรดกเลย จากประสบการณตอนที่
ผูเขียนทํางานอยูในสํานักงานที่ดิน ในคําสั่ง
ศาลใหตั้งผูจัดการมรดกมาทําเรื่องโอนมรดก 
มักระบุเปนสูตรเลยวาทางสํานักงานที่ดินอาง
วาขัดของโอนใหไมได (นอกจากจะตองมี
ผูจัดการมรดก) พวกเจาหนาที่ที่ดินขี้สงสัย
อานดูแลวพูดกันตลก ๆ วาไหนเจาหนาที่คน
ไหนบอกวาทําใหไมได เขาก็บอกไมได เพราะ
ที่จริงเขาไมเคยมาติดตอกรมที่ดินเลย แตไป
ถามทนายความกอน แนละทนายความบาง

คนที่หวงการทํามาหากินมากหนอย เขาก็แนะนําวาตั้งผูจัดการมรดกดีกวาสะดวกดี ทําใหเบิกเงิน
ธนาคารไดซึ่งก็จริง แตที่จริงกวานั้นคือเรื่องของเขาไมเกี่ยวกับถอนเงินธนาคาร เพราะมีกรณีแครับโอน
มรดกที่ดินเทา 
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 เมื่อใดจะมีการรับมรดก   
   เมื่อใครก็ตามตายลง หรือ กฎหมายใหถือวาถึงแกความตาย เชน สูญหายไปเปนเวลา
เกิน 5 ป (ในกรณีออกไปจากภูมิลําเนาแลวไมติดตอมาอีกเลยหายไปเฉยๆ) หรือสองป (กรณีหายไปใน
การรบหรือสงคราม หรือในกรณียานพาหนะที่คนสูญหายเดินทาง อับปาง ถูกทําลาย หรือสูญหายไป) 
แลวศาลมีคําสั่งใหเปนคนสาบสูญ ก็จะถือวาคนนั้นตายไปแลวเหมือนกัน เมื่อมีสองกรณีนี้เกิดขึ้น ก็
สามารถรับโอนมรดกได แตถายังไมมีการตายจะมีการโอนมรดกไมได จะมีไดก็แคเรื่องการทํานิติกรรม
ยกใหกัน ในทางกฎหมายไมเรียกเปนการรับมรดก แตเปนเรื่องการรับใหแตชาวบานบางคนเรียกการที่
พอแมยกที่ดินใหวายกมรดก ในทางเทคนิคกฎหมายเรียกไมถูกตอง 
 

 ใครบางมีสิทธิรับมรดก   
หลักกฎหมายมีวา ถาคนไหนตาย พอแม สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน และลูกชอบ

ดวยกฎหมายทุกคนของคนตาย และรวมถึงลูกที่ไมชอบดวยกฎหมาย (ลูกเมียนอย) ที่คนตายรับรองวา  

เปนลูก (การรับรองก็เชน ไปจดทะเบียนรับรองเปนบุตร รวมถึงการแสดงออกใหคนทั่วไปรูวาเปนบุตร 
ซึ่งไมมีรูปแบบแนนอน เชน ใหใช
นามสกุล ไปแจงในใบเกิดวาเปน
บุตร เอาชื่อไปใสในทะเบียนบานวา
เปนบุตร พาไปเขาเรียนแจงวาเปน
บุตร สงเสียเลี้ยงดูแบบลูก ก็ถือวา
รับรองวาเปนบุตรแลว) บุตรบุญ
ธรรมที่คนตายจดทะเบียนรับบุตร
บุญธรรมโดยถูกตอง คนเหลานี้มี
สิทธิรับมรดกดวยกันทุกคน  หาก
ลูกที่ตายไปกอนเจามรดก ลูกของ
ลูก(หลาน) ก็มีสิทธิรับมรดกแทนที่
คนที่ตายไปกอนได   แตถาตอนเจามรดกตายไมมีคนเหลานี้เหลืออยูเลย มรดกก็จะตกกับพี่นองรวม
บิดามารดาเดียวกันกับคนตายรวมรับกันไป แตถาไมมีพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกันเลย มรดกก็จะตก
แกพี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน แตถาไมมีคนพวกนี้อีกมรดกก็จะตกแกปู ยา ตา ยาย และ
หากยังไมมีปู ยา ตา ยาย อีก มรดกของคนตายก็จะตกแกลุง ปา นา อา  อีกกรณีหนึ่งซึ่งสําคัญมากคือ 
การที่คนตาย (เจามรดก) ทําพินัยกรรมยกทรัพยมรดกใหใครก็ได  ทําใหคนนั้น  (ภาษากฎหมายเรียกวา 
ผูรับพินัยกรรม)  มีสิทธิรับมรดกดวย  และบางทีถาเจามรดกรักคนนั้นมาก   เขาอาจใหรับมรดกทุก
อยางไมใหพอแม ลูกเมียเลยก็ยังได 
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 เอกสารที่ตองนํามาประกอบการขอรับโอนมรดก หลักฐานที่ตองนําไป

ประกอบการขอรับมรดก พรอมสําเนา คือ  
1. โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองทําประโยชน 

    2. บัตรประจําตัวประชาชน 
   3. ทะเบียนบาน 
   4.  หลักฐานการตายของเจามรดก เชน ใบมรณบัตร หนังสือรับรองการตาย (ออกให
โดยที่วาการอําเภอ ในกรณีหาใบมรณบัตรไมได) 
   5. พินัยกรรม (ถามี) 
   6. ถาผูขอ ขอรับมรดกในฐานะเปนคูสมรส ตองมีหลักฐานการสมรสที่ชอบดวย
กฎหมาย 
   7. ถาผูขอรับมรดกเปนบิดาเจามรดก ตองมีทะเบียนสมรสกับมารดาของเจามรดกหรือ
หลักฐานการรับรองบุตร 
   8.  กรณีบุตรบุญธรรมเปนผูขอรับมรดก ตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญ
ธรรม 
   9. ถามีกรณีพิพาทเกี่ยวกับมรดก ตองนําสัญญาประนีประนอมยอมความหรือคํา
พิพากษาอันถึงที่สุดไปแสดง 
   10. ถามีผูมีสิทธิรับมรดกรวมกันหลายคน บางคนไดถึงแกกรรมไปแลว ตองมีหลักฐาน
การตายของทายาทนั้น ๆ 
   11. ในกรณีที่มีผูจัดการมรดก หลักฐานที่ตองนําไป คือ คําสั่งศาลหรือคําพิพากษาของ
ศาลอันถึงที่สุด หรือพินัยกรรมซึ่งตั้งใหผูขอเปนผูจัดการมรดก 
  

หลักฐานการตายของเจามรดก 
   1.  ทะเบียนบาน และบัตรประจําตัวของผูจัดการมรดก 
   2.  โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
  

ในกรณีที่เจามรดกถึงแกกรรมเมื่ออายุมากแลว และผูขอรับมรดกแจงวาไมอาจนํา
หลักฐานการตายมาแสดงได เชน อายุรวมรอยปและถึงแกกรรมไปแลว กรมที่ดินมีระเบียบใหเจาหนาที่
บันทึกถอยคําผูขอไวเปนหลักฐาน 
  

หากปรากฏในภายหลังวาถอยคําที่ใหไวเปนเท็จเพราะปดบังทายาท การจดทะเบียน
โอนมรดกดังกลาวอาจถูกเพิกถอนหรือแกไขได ตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และผูขอ
จะตองมีความผิดอาญาฐานแจงความเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายอาญา  
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สําหรับพินัยกรรมนั้น จะตรวจดูตนฉบับพินัยกรรม กับภาพถายพินัยกรรม ซึ่งผูขอ
รับรอง และเจาหนาที่จะตรวจสอบกับตนฉบับพินัยกรรม แลวลงชื่อรับรองการตรวจกับตนฉบับเปน
หลักฐานในสําเนาหรือภาพถายพินัยกรรมนั้น เก็บรวมเรื่องไว สวนตนฉบับคืนใหผูขอ โดยใหลงนามรับ
ไปเปนหลักฐาน การตรวจแบบพินัยกรรม เจาหนาที่พิจารณาเฉพาะรูปแบบของพินัยกรรมวาถูกตอง
ตามแบบที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดไว 
  

ในกรณีที่ผูขอไมสามารถนําตนฉบับพินัยกรรมประกอบการยื่นคําขอได เนื่องจากสูญ
หายหรือถูกทําลาย ผูขอสามารถนําสําเนาพินัยกรรมที่เคยนําไปแสดงตอหนวยงานราชการเชน ศาล 
หรือสํานักงานที่ดินอื่น และพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานนั้นไดรับรองสําเนาถูกตองมาใชเปน
หลักฐานแทนตนฉบับพินัยกรรมก็ได 

 
    การโอนมรดก (ที่ไมมีผูจัดการมรดก)   

 แบบมีพินัยกรรม 
     การรับโอนมรดกทรัพยใดๆ ตามพินัยกรรม ผูรับพินัยกรรมก็แคไปยื่นคําขอตอ
เจาหนาที่ ซึ่งประกาศการขอรับมรดกมีกําหนด 30 วัน หากไมมีใครคัดคานในชวงประกาศ 30 วันนั้น 
ก็ไปจดทะเบียนโอนมรดกไดเมื่อพนกําหนด 30 วันแลว (ถาผูเยาวเปนผูรับพินัยกรรมก็ใหพอแมมาทํา
เรื่องแทนไดตามปกติอยูแลว ไมตองตั้งผูจัดการมรดกเลย เวนแตมีความจําเปนอื่น) 
  
   แบบไมมีพินัยกรรม   

1. โดยรับโอนที่ดินเพียงบางสวน ไมไดขอรับโอนมรดกทั้งแปลง หมายถึง กรณี
ที่ที่ดินเปนของเจามรดกคนเดียว (ถามีเจาของหลายคนก็จะเรียกวาโอนมรดกเฉพาะสวนเพียงบางสวน ) 
มีทายาทหลายคน แตมีผูมาขอจดทะเบียนรับมรดกตามสิทธิเพียงบางคน โดยใหคงสวนของทายาทอื่น
ไวในนามเจามรดกตอไป การโอนแบบนี้จึงไมไดเปนการขอรับโอนมรดกทีเดียวทั้งแปลง เชน ที่ดินแปลง
หนึ่งเปนของ ก. เจามรดกแตผูเดียว ไมไดทําพินัยกรรมไว มีทายาทคือ ข.ค.ง. แตมี ข.หรือ ค. หรือ ง. 
มายื่นคําขอใหจดทะเบียนลงชื่อแตละคนตามสิทธิที่แตละคนมีอยู โดยใหคงสวนของทายาทอื่นที่ไม
ไดมาขอรับโอนมรดกไวในนามของเจามรดกตอไป 
 

ความสําคัญที่จะทําใหเรียกวาเปนการโอนมรดก(ที่ดิน)เพียงบางสวน อยูที่วาไมวาจะมี
คนรับโอนมรดกไปแลวกี่คนก็ตาม แตถายังรับไปไมครบทุกคน สวนที่ยังไมมีทายาทมารับนั้นจะคงไวใน
นามของเจามรดกตอไป ซึ่งเทากับวาเมื่อจดทะเบียนโอนมรดกเพียงบางสวนแลว ในโฉนดจะมีชื่อคนรับ
มรดกกับเจามรดกเปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมกัน ชื่อเจามรดกจะหมดไปก็ตอเมื่อทายาทมารับโอนครบถวน
หมดทุกคนแลวเทานั้น 
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   การจดทะเบียนโอนมรดกเพียงบางสวนนี้แมทําใหทายาทมีชื่อเปนเจาของก็จริง แต
ตราบใดที่ทายาทยังรับมรดกไมครบทุกคน การจัดการกับที่ดินทั้งแปลงจะทําไมได เพราะยังมีชื่อคนตาย
เปนเจาของอยู การมีคนตายถือกรรมสิทธิ์รวมอยูก็จะทําใหแบงแยกไมได เพราะไมมีคนมารวมตกลง
เซ็นชื่อดวย และคนที่รับโอนมรดกก็จะบอกไมไดเหมือนกันวาที่ดินสวนของตนอยูตรงไหนแน คนซื้อก็
อาจไมอยากซื้อเพราะไมรูแนวเขตที่ดินของคนขาย 
  

การโอนมรดกเพียงบางสวนนี้อาจจะมีขอยุงยากอีก คือไมสามารถนําโฉนดที่ดินจาก
ทายาทที่ไมถูกกันมาจดทะเบียนได (กรณีอื่นๆ ก็เกิดขึ้นได เชน เอาโฉนดไปใหเจาหนี้ยึดไว ติดจํานอง
ธนาคาร) ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 81 จึงบัญญัติทางแกใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจเรียก โฉนด
มาจดทะเบียนได (รายละเอียดจะกลาวในภายหลัง ) 
  
   2. โดยขอรับโอนทั้งแปลง มีกฎกระทรวงวางแนวทางการโอนมรดกทั้งแปลงโดยไมมี
พินัยกรรมไววา ในกรณีที่ทายาทบางคนมาขอจดทะเบียนรับมรดกทั้งหมด ถาผูขอนําทายาทที่แสดงไว
ในบัญชีเครือญาติทุกคนมาใหถอยคํายินยอม หรือนําหลักฐานการไมรับมรดกของทายาทดังกลาวนั้นมา
แสดงตอพนักงานเจาหนาที่ไดภายในกําหนดเวลาที่ประกาศ ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนใหตามที่
ผูขอแสดงหลักฐานการมีสิทธิตามกฎหมาย แตถาผูขอไมสามารถนําทายาทที่แสดงไวในบัญชีเครือญาติ
ทุกคนมาใหถอยคํายินยอม หรือไมสามารถนําหลักฐานการไมรับมรดกของทายาทดังกลาวนั้น มาแสดง
ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดเวลาที่ประกาศได ก็ใหพนักงานเจาหนาที่ยกคําขอเสีย 
  
   การโอนมรดกที่มีผูจัดการมรดกมีไดสองกรณี คือ  

1.กรณีเจามรดกทําพินัยกรรมตั้งผูจัดการมรดกไว ผูจัดการมรดก เลือกทําไดสองวิธีคือ 
   หนึ่ง ผูจัดการมรดกไปยื่นคําขอจดทะเบียนผูจัดการมรดก พรอมนําพินัยกรรม มรณ
บัตรของเจามรดก ทะเบียนบานและบัตรประชาชนของผูจัดการมรดก ซึ่งเจาพนักงานที่ดินจะรับคําขอ
และประกาศมีกําหนด 30 วัน ในวันประกาศจะเสียคาธรรมเนียมไมกี่บาท หากไมมีคนคัดคานในชวง
ประกาศ ก็จดทะเบียนลงชื่อผูขอเปนผูจัดการมรดกได เมื่อพนกําหนด 30 วันนับแตวันประกาศ 
คาธรรมเนียมตอนจดทะเบียนผูจัดการมรดกก็เพียง 50 บาท ตอจากนั้นก็ทําการจดทะเบียนโอนมรดก
ใหผูรับพินัยกรรมมตอไป   

 สอง ผูจัดการมรดกพรอมกับทายาทผูรับพินัยกรรมไปสํานักงานที่ดินพรอมกัน แลว
ผูจัดการมรดกทําบันทึกยอมใหผูรับพินัยกรรมยื่นคําขอประกาศรับมรดกตามพินัยกรรมไปโดยตรง โดย
ไมตองจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกกอนก็ได แลวก็ดําเนินการประกาศขอรับมรดก 30 วันตามปกติ
ตอไป หากไมมีคนคัดคานก็จดทะเบียนลงชื่อผูรับพินัยกรรมไปไดเลย 
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2. กรณีศาลมีคําสั่งตั้งผูจัดการมรดก ผูจัดการมรดกเพียงนําคําสั่งศาลไปสํานักงานที่ดิน
พรอมสําเนาใบมรณบัตรของเจามรดก ทะเบียนบานและบัตรประชาชนของผูจัดการมรดก เจาพนักงาน
ที่ดินก็จะจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในโฉนดไดทันที โดยไมตองประกาศใด ๆ ทั้งสิ้น การจด
ทะเบียนผูจัดการมรดก ถือเปนประเภทไมมีทุนทรัพยเสียคาธรรมเนียมจดทะเบียนเพียงแปลงละ 50 
บาท (คาคําขอ 5 บาท คาพยานคนละ 10 บาท) 
   
   การแตงตั้งผูจัดการมรดก กอนอื่นตองเขาใจหลักกฎหมายแพงวาในการโอนมรดกทรัพย
ใด ๆ ก็ตาม ไมมีกฎหมายบังคับไวโดยตรงวาจะตองมีการตั้งผูจัดการมรดก  โดยหลักแลวทายาท
สามารถโอนมรดกดวยตนเองได แตถาหากเจามรดกตั้งผูจัดการมรดกไวก็ตองใหผูจัดการมรดกเปนคน
โอนให  
 
    การดําเนินการหลังจดทะเบียนผูจัดการมรดกแลว  
   เมื่อมีการจดทะเบียนผูจัดการมรดกลงในโฉนดที่ดินแลว การจัดการมรดกตอไปยอมเปน
อํานาจหนาที่ของผูจัดการมรดก ตามมาตรา ๑๗๑๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ทายาท
ทั้งหลายยอมหมดสิทธิที่จะเขาจัดการมรดกดวยตัวเอง ผูจัดการมรดกที่ไดรับแตงตั้งจากศาล ยอมมี
อํานาจจัดการทรัพยสินอันเปนมรดกของเจามรดกทั้งหมด ไมวาจะเปนทรัพยสินตามบัญชีที่ระบุไวตอ
ศาลหรือทรัพยสินอื่น ถาพินัยกรรมของเจามรดกตั้งบุคคลหลายคนเปนผูจัดการมรดกโดยมีขอกําหนด
พินัยกรรมวา ในการจัดการมรดกนั้นใหผูจัดการมรดกจัดการรวมกัน อํานาจในการจัดการมรดกของ
ผูจัดการมรดกตองเปนไปตามพินัยกรรม คือตองจัดการรวมกัน ถาผูจัดการมรดกคนหนึ่งคนใดถึงแก
กรรม ผูจัดการมรดกที่เหลืออยูยอมไมมีอํานาจจัดการมรดกตอไป จนกวาจะมีการแกไขเรื่องอํานาจให
เปนไปตามกฎหมายกอน ปกติผูจัดการมรดกสามารถทํานิติกรรมใด ๆ อันอยูในหนาที่จัดการมรดกได 
แตบางกรณีจะทําไมได ไดแก  
    1. การทํานิติกรรมใด ๆ ซึ่งผูจัดการมรดกมีสวนไดเสียเปนปฏิปกษตอกองมรดก 
เวนแตพินัยกรรมไดอนุญาตไว หรือไดรับอนุญาตจากศาล เชน ผูจัดการมรดกตองการขายที่ดินเพื่อเอา
เงินมาแบงใหทายาท กรณีแบบนี้ผูจัดการมรดกจะเขาซื้อเองไมได และจะขายใหแกผูจัดการมรดกรวมก็
ไมไดดวยเชนกัน แตการที่ผูจัดการมรดกทําการโอนที่ดินใหแกตนเองเพราะตนเองก็เปนทายาทโดย
ธรรมหรือเปนผูรับพินัยกรรมนั้นทําได เพราะไมใชเปนการทํานิติกรรม แตเปนการจดทะเบียนสิทธิที่
ไดมาโดยผลของกฎหมาย (ไดมาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม)ใหปรากฏ 
    2. ทําผิดจากที่พินัยกรรมกําหนดไว เชน เจามรดกยกที่ดินแปลง ก. ใหเปนของ
นายแดงแตผูเดียว กรณีอยางนี้จะเอาไปขายเพื่อนําเงินมาใหนายแดงไมได แตถานําไปขายเพื่อเอาไปใช
หนี้กองมรดก เนื่องจากเจามรดกไมมีทรัพยสินอื่นอยูเลย อยางนี้ทําไดเพราะเปนการใชหนี้กองมรดก ซึ่ง
กฎหมายแพงบัญญัติวาตองดําเนินการกอนที่จะจัดการแบงหรือโอนใหทายาท 
         กรณีที่เจามรดกระบุในพินัยกรรมวาใหนําทรัพยมรดกไปจัดตั้งมูลนิธิ แต
ผูจัดการมรดกประสงคจะขายทรัพยมรดก เพื่อนําเงินไปจัดตั้งมูลนิธิแทน อยางนี้ทําไมไดเพราะไมตรง
ตามเจตนาของเจามรดก 
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3. กรณีที่ศาลตั้งบุคคลหลายคนเปนผูจัดการมรดกรวมกัน แสดงวาศาลไมมี
ความประสงคจะใหมีผูจัดการมรดกแตลําพังผูเดียว ดังนั้น หากผูจัดการมรดกรวมคนใดคนหนึ่งไมเต็ม
ใจจะจัดการมรดกหรือตาย ผูจัดการมรดกที่เหลือไมมีอํานาจจะจัดการมรดกตามลําพังได หากผูจัดการ
มรดกที่เหลือจะจัดการมรดกตอไป จะตองยื่นคํารองขอตอศาลใหศาลมีคําสั่งอนุญาตจึงจะจัดการมรดก
ตอไปได 
  

4. กรณีที่ผูจัดการมรดกขายที่ดินกองมรดก ซึ่งมีทายาทผูมีสิทธิรับมรดกตาม
พินัยกรรมมีเพียงคนเดียว ผูจัดการมรดกจะอางความจําเปนเพื่อแบงปนใหแกทายาท โดยไมโอนมรดก
ใหแกทายาทกอนไมได ทั้งนี้ ไมวาทายาทผูนั้นจะยินยอมใหขายไดหรือไมก็ตาม (หากเปนการขายทรัพย
มรดกเพื่อนําเงินไปชําระหนี้กองมรดกนั้นทําได) 
  

5. ผูจัดการมรดกขอจดทะเบียนขายทรัพยมรดกเพื่อนําเงินไปชําระหนี้กอง
มรดกได ไมวาเปนมรดกมีพินัยกรรมหรือไมมีพินัยกรรม และไมวาผูมีสิทธิรับมรดกตามพินัยกรรม จะมี
เพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ตาม ผูจัดการมรดกยอมมีอํานาจที่จะขายเพื่อนําเงินไปชําระหนี้กองมรดก
ได แตจะตองเปนไปตามลําดับที่กฎหมายกําหนดไววาจะเอาทรัพยใดออกชําระหนี้กอน และไม
จําเปนตองใหทายาทผูมีสิทธิรับมรดกใหถอยคํายินยอมตอพนักงานเจาหนาที่ในการจดทะเบียนโอน
มรดกดวย ทั้งนี้ไมวาทายาทผูมีสิทธิรับมรดกตามพินัยกรรมนั้นจะเปนผูเยาวหรือไมก็ตาม  

 
    ปญหาผูจัดการมรดกตาย มีการเปลี่ยนผูจัดการมรดก หลังจดทะเบียนผูจัดการมรดก
แลว  ถาตั้งผูจัดการมรดกแลว ถาศาลเพิกถอนผูจัดการมรดก และตั้งผูจัดการมรดกคนใหม ก็จด 
ทะเบียน “เปลี่ยนผูจัดการมรดก” แตถาคนเดิมตายและศาลตั้งคนใหมก็ใหไปจดคนใหมในประเภท 
“โอนเปลี่ยนนามผูจัดการมรดก” 

  
 กรณีที่ไดจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแลว ตอมา

ผูจัดการมรดกแบบมีคนเดียวหรือแบบมีหลายคนแลวแตกรณี ตายหมดทุกคนและทายาทโดยธรรมหรือ
ทายาทตามพินัยกรรมไมประสงคจะตั้งผูจัดการมรดกขึ้นใหมอีก แตประสงคจะขอจดทะเบียนโอนมรดก
โดยไมมีผูจัดการมรดก ตามมาตรา ๘๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ก็ไปขอใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการ จดทะเบียนในประเภท “เลิกผูจัดการมรดก ” แลวยื่นคําขอประกาศรับโอนมรดกตอไป
ตามปกติ เพราะการอํานาจหนาที่ของผูจัดการมรดกเปนสิทธิเฉพาะตัวเมื่อตายไปก็เปนอันสิ้นสุดลง 
และการที่จะรับโอนมรดกใด ๆ ไมมีกฎหมายบังคับวาจะตองทําโดยผูจัดการมรดก ถาทายาทไมตองการ
ใหมีผูจัดการมรดกอีกตอไป ก็ไมตองรองศาลขอตั้งผูจัดการมรดก แตรับโอนกันตามลําพังได 
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การเรียกหนังสือแสดงสิทธิที่คนอื่นยึดไวมาจดทะเบียนโอนมรดก  
    ปกติในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยทั่วไปเชน การจดทะเบียนขาย ให 
จํานอง เชา คูสัญญามีหนาที่ตองนําโฉนดมาจดทะเบียน หากโฉนดอยูในความยึดครองของผูอื่น ก็ตอง
ไปเอามาจดทะเบียนใหได ถาไมไดก็ตองฟองรองกันตอไป เจาหนาที่ไมมีอํานาจไปเรียกใหคนที่ยึดถือ
โฉนดไวนํามามอบใหเจาหนาที่แตอยางใด   แตสําหรับการจดทะเบียนเกี่ยวกับมรดกนั้น ประมวล
กฎหมายที่ดินไดบัญญัติไวโดยชัดแจงในมาตรา 81 ใหเจาหนาที่มีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ที่อยูกับคนอื่นมาจดทะเบียนได 
 
    การโอนมรดกสิทธิอื่น ๆ และอสังหาริมทรัพยอยางอื่นก็มีได 
    การโอนมรดกไมไดมีเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเทานั้น แตสิทธิบางอยางที่
มีอยูเหนือที่ดินก็สามารถโอนมรดกได เชน สิทธิของผูรับจํานอง สิทธิเหนือพื้นดิน (ป.พ.พ.มาตรา 
1411 กําหนดใหรับโอนมรดกได  นอกจากนี้ยังมีการโอนมรดกในอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ นอกจากที่ดิน
ได เชน บานพักอาศัยอยางเดียวไมรวมที่ดิน ซึ่งมีได เชน เจาของที่ดินจดทะเบียนใหผูอื่นมีสิทธิเหนือ
พื้นดิน โดยใหผูอื่นนั้นปลูกบานในที่ดินของตนและยอมใหผูนั้นมีกรรมสิทธิ์ในบานแยกจากที่ดินของตน
ได  เปนที่เชื่อไดวาอสังหาริมทรัพยอยางอื่นดังกลาวเปนของเจามรดกจริง เจาหนาที่จะดําเนินการให
ตามที่ผูขอแสดงหลักฐานการมีสิทธิตามกฎหมายตอไป การจดทะเบียนโอนมรดกอสังหาริมทรัพยอยาง
อื่นเพียงอยางเดียว จะไมมีหลักฐานการจดทะเบียนแบบโฉนดที่ดินใหเจาของบานยึดถือไว (เพราะไม
เคยมีการออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในบานแตอยางใด) เมื่อเจาหนาที่จดทะเบียนโอนมรดกแลว ถาผู
ขอตองการหลักฐาน เจาหนาที่จะใหผูขอยื่นคําขอคัดสําเนาได 
     

การรับคําขอโตแยงและการเปรียบเทียบมรดก  
 ในระหวางประกาศขอรับโอนมรดก อาจมีคนโตแยงขอรับโอนมรดกได แต

เนื่องจากเปนการขอรับโอนมรดก ผูมีสิทธิโตแยงคัดคานการขอรับมรดกจึงตองเปนทายาทซึ่งมีสิทธิ
ไดรับมรดก ซึ่งตองเปนทายาทโดยธรรมหรือผูรับพินัยกรรม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
เทานั้น ถาเปนคนอื่นไมใชทายาทแลวจะมาขอโตแยง พระภิกษุมาขอรับมรดกหรือโตแยงคัดคานเพื่อ
ขอรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม ก็ทําไดไมเปนการตองหาม ตามมาตรา ๑๖๒๒ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 

 
    ในระหวางประกาศการขอรับมรดกถามีผูโตแยงพนักงานเจาหนาที่จะสอบสวน
ถึงสิทธิการรับมรดกของผูโตแยง โดยสอบสวนทํานองเดียวกับการสอบสวนผูขอจดทะเบียนรับโอน
มรดก เมื่อครบกําหนดประกาศแลว เจาหนาที่จะแจงกําหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะสอบสวน
เปรียบเทียบเปนหนังสือ ใหผูขอและผูโตแยงทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน จัดสงหนังสือโดยทาง
ไปรษณียตอบรับ 
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   วิธีการเปรียบเทียบจะเปนดังนี้ เมื่อผูขอและผูโตแยงไดมาพรอมกันตามกําหนดนัด 
เจาหนาที่จะแจงคําขอและคําโตแยงใหทั้งสองฝายทราบ แลวชี้แจงถึงสิทธิของผูขอและผูโตแยงอันจะ
พึงมีตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่ ถาตกลงกันไดก็จะจัดทํา
บันทึกขอตกลงไวในแบบบันทึกถอยคํา ทั้งสองฝายลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน ถาขอตกลงนั้นชอบ
ดวยกฎหมาย ก็ดําเนินการไปตามขอตกลงนั้นได ถาคูกรณีตกลงกันไมได เจาหนาที่ก็สอบสวนคูกรณี 
พยานบุคคลหรือเอกสารที่เกี่ยวของไดตามที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา แลวจะพิจารณาสั่ง
การไปตามพยานหลักฐาน ขอเท็จจริง และหลักกฎหมาย โดยสั่งไวดวยวา ถาฝายใดไมพอใจคําสั่งฝาย
นั้นตองไปฟองรองตอศาลภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจง และตองนําหลักฐานการยื่น
ฟองพรอมสําเนาคําฟองเกี่ยวกับสิทธิในการไดรับมรดกมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ 
 

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการโอนมรดก  
1. คาคําขอ แปลงละ 5 บาท 

   2.  ประกาศมรดก แปลงละ 10 บาท 
   3. คาจดทะเบียนผูจัดการมรดก แปลงละ 50 บาท 
   4.  คาจดทะเบียนโอนมรดก รอยละ 2 ตามราคาประเมินทุนทรัพย  
   5. ในกรณีโอนมรดกระหวางผูบุพการีกับผูสืบสันดาน หรือระหวางคูสมรส เรียกตาม
ราคาประเมินทุนทรัพย รอยละ 50 สตางค 
   

คําแนะนําเกี่ยวกับสอบถามเรื่องการโอนมรดก  
 เมื่อมีปญหาใดๆ เกี่ยวของกับการขอรับ

โอนมรดก วิธีการดีที่สุดคือไปปรึกษาเจาหนาที่ที่ดิน 
เจาหนาที่จะแนะนําใหวาตองทําอยางไร ปกติที่
สํานักงานที่ดินจะมีผูใหคําแนะนําประจําอยูแลว ถาไม
เขาใจก็ไปถามที่สํานักงานที่ดินอื่นๆ หรือ กรมที่ดิน ได 
ไมควรไปสอบถามทนายความกอนถามสํานักงานที่ดิน
เพราะเหตุวาทนายความไมใชผูปฏิบัติโดยตรง เขาไมมี
ความรูความชํานาญ 

    ขอควรระวัง เมื่อถายเอกสารแลวอยารีบเซ็นชื่อรับรองสําเนาทันทีใหเซ็นตอหนา
เจาหนาที่ ขอใหจําไววาเจาหนาที่จะเก็บไวแตสําเนาภายถายเทานั้น สวนเอกสารตัวจริงเจาหนาที่จะ
สงคืนใหผูขอทุกอยาง ไมมีการเก็บไวที่สํานักงานที่ดินเลย ถาใครอางวาตองเก็บไวที่สํานักงานที่ดินใหรู
ไววาผิดปกติ ไมตองมอบใหไปเด็ดขาด ขอควรรู การขอรับโอนมรดกที่ดิน ไมจําเปนตองแตงตั้งผูจัดการ
มรดก เพราะไมเคยมีกฎหมายระบุไว และเจาหนาที่ที่ดินก็ไมเคยรองขอใหทํา แตการแตงตั้งผูจัดการ
มรดก จะสะดวกในการเบิกเงินถอนธนาคารเทานั้น 
 
ที่มา:  https://www.terrabkk.com/news/              
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