จัดการมรดก
การร้ องขอตั้งผู้จัดการมรดกและความหมายของมรดก
มรดก คือ ทรัพย์สินทุกชนิดของผูต้ ายที่มีอยูก่ ่อนถึงแก่ความตายรวมทั้งสิ ทธิ หน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ เช่น
กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน รถยนต์ ห้องชุด สิ ทธิการเช่าซื้ อ ทรัพย์สินต่างๆ เงินฝากในธนาคาร ส่ วนเงินบําเหน็จบํานาญ เงิน
ฌาปนกิจสงเคราะห์ และเงินประกันชีวติ ของผูต้ ายไม่เป็ นมรดก
ความหมายของผู้จัดการมรดก
ผูจ้ ดั การมรดก คือ บุคคลซึ่ งศาลมีคาํ สั่งตั้งให้เป็ นผูจ้ ดั การมรดก เพื่อทําหน้าที่รวบรวม ทําบัญชี และแบ่ง มรดกให้
ทายาทผูม้ ีสิทธิ รับมรดกของผูต้ าย
เหตุทรี่ ้ องขอตั้งผู้จัดการมรดก
๑. เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ทายาทโดยธรรมหรื อผูร้ ับพินยั กรรมสูญหายหรื ออยูต่ ่างประเทศ หรื อเป็ นผูเ้ ยาว์
๒. เมื่อผูจ้ ดั การมรดกหรื อทายาทโดยธรรม ไม่สามารถหรื อไม่เต็มใจจัดการมรดก หรื อมีเหตุขดั ข้องในการ จัดการ
มรดกหรื อแบ่งมรดก
๓. เมื่อข้อกําหนดตามพินยั กรรมซึ่ งตั้งผูจ้ ดั การมรดกไม่มีผลบังคับ
ผู้มสี ิ ทธิยนื่ คําร้ องขอตั้งผู้จัดการมรดก
๑. ทายาทโดยธรรมหรื อผูร้ ับพินยั กรรม
๒. ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในมรดก
๓. พนักงานอัยการ
คุณสมบัตขิ องผู้จัดการมรดก
๑. บรรลุนิติภาวะ ( มีอายุ ๒๐ ปี บริ บูรณ์ )
๒. ไม่เป็ นคนวิกลจริ ต
๓. ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
๔. ไม่เป็ นคนล้มละลาย
หน้ าทีข่ องผู้จัดการมรดก
ผูจ้ ดั การมรดกมีสิทธิและหน้าที่ที่จะทําการอันจําเป็ นเพื่อจัดการมรดกโดยทัว่ ไปและ มีหน้าที่รวบรวมมรดกเพื่อแบ่งให้
ทายาทโดยธรรมหรื อผูร้ ับพินยั กรรม ตลอดจนชําระหน ◌◌ี ้ สินของเจ้ามรดกแก่เจ้าหนี้ ทําบัญชีมรดกและทํารายการ แสดง
บัญชีการจัดการและแบ่ง มรดก โดยต้องจัดการไปในทาง ที่เป็ นประโยชน์แก่มรดก จะทํานิติกรรมใดๆที่เป็ น ปรปักษ์ต่อ
มรดกไม่ได้
หากผูจ้ ดั การมรดกละเลยไม่ทาํ การตามหน้าที่ เช่น ปิ ดบังมรดกต่อทายาท หรื อเพิกเฉยไม่ แบ่งมรดกให้ทายาท ทายาทผู้
มีสิทธิรับมรดกหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะร้องขอให้ ศาลมีคาํ สั่ง ถอนผูจ้ ดั การมรดก เพราะเหตุผจู้ ดั การมรดกละเลยไม่ทาํ ตาม
หน้าที่หรื อเพราะเหตุอย่าง อื่นที่สมควรก็ได้

เขตอํานาจทีศ่ าลทีส่ ามารถยืน่ คําร้ องจัดการมรดก
กรณี ที่ผตู้ าย มีภมู ิลาํ เนาอยูใ่ นเขตอํานาจศาลนั้นๆขณะถึงแก่ความตาย
วิธีการยืน่ คําร้ องขอเป็ นผู้จัดการมรดก
๑. ยืน่ โดยทนายความ
๒. ยืน่ โดยพนักงานอัยการ
๓. ยืน่ โดยผูร้ ้องมาใช้บริ การที่งานจัดการมรดกศาลแพ่ง
ระยะเวลาในการดําเนินการ
เมื่อทําคําร้องและยืน่ คําร้องขอเป็ นผูจ้ ดั การมรดก แล้วจะนัดไต่สวนคําร้องประมาณ ๕๐ วัน ในวันนัดไต่สวนคําร้องใช้
เวลาประมาณ ๒๐ นาที หลังจากไต่สวนคําร้องเสร็ จ ผูร้ ้องสามารถขอคัดสําเนาคําสั่งตั้งผูจ้ ดั การมรดกและรับคํา สั่งดังกล่าว
ไปดําเนินการตามความประสงค์ได้
ลําดับคําถามในการไต่ สวนคําร้ อง
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ้องกับผูต้ าย
๒. วันที่ผตู ้ ายถึงแก่ความตาย สาเหตุการตาย และภูมิลาํ เนาของผูต้ าย
๓. มรดกของผูต้ าย
๔. เหตุขดั ข้องในการจัดการมรดก
๕. บัญชีทายาท
๖. ความยินยอมของทายาท
๗. คุณสมบัติของผูท้ ี่จะเป็ นผูจ้ ดั การมรดก
ค่ าใช้ จ่ายในการร้ องขอจัดการมรดกต่ อศาล
๑. ค่าใช้จ่ายในวันทําคําร้องและยืน่ คําร้อง
- ค่าขึ้นศาล จํานวน ๒๐๐ บาท
- ค่าประกาศหนังสื อพิมพ์ให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยทราบ จํานวน ๕๐๐ บาท
๒. ค่าใช้จ่ายในวันนัดไต่สวนคําร้อง
- ค่าถ่ายเอกสารคําสั่งตั้งผูจ้ ดั การมรดก หน้าละ ๒ บาท
- ค่ารับรองสําเนาคําสั่งแต่งตั้งผูจ้ ดั การมรดก ฉบับละ ๕๐ บาท
การพิจารณาคดีจัดการมรดกทีไ่ ม่ มผี ้คู ดั ค้ าน
การพิจารณาคดีร้องขอเป็ นผูจ้ ดั การมรดกที่ไม่มีผคู้ ดั ค้านทุกเรื่ องหรื อไม่มีขอ้ พิพาท จะพิจารณาที่อาคาร ศาลแพ่ง ชั้น๙
ห้องพิจารณาที่ ๙๐๖ และ ๙๐๗ เริ่ มพิจารณาคดีต้ งั แต่เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา
เอกสารทีใ่ ช้ ร้องขอจัดการมรดก
๑ . กรณี บุตรกับบิดา / มารดา หรื อบิดา / มารดากับบุตร

๑ . ๑ ใบสําคัญการสมรส หรื อใบสําคัญการหย่าของบิดา มารดา ( กรณี สูญหายใช้ สําเนาทะเบียน สมรส หรื อ ข้อมูล
ทะเบียนครอบครัว หรื อ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว หรื อสําเนาทะเบียนการหย่า ที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่
ผูเ้ กี่ยวข้องแทน
๑. ๒ สู ติบตั รของบุตร ( กรณี สูญหายใช้สาํ เนาทะเบียนคนเกิด หรื อ แบบรับรองรายการทะเบียนคนเกิด ที่รับรองสําเนา
ถูกต้องโดย เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้องแทน )หรื อ สําเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่มีเลขประจําตัวประชาชนของบิดา หรื อมารดา
(กรณี ไม่มีเลขประจําตัวของบิดาหรื อมารดาให้ติดต่อ สํานักงานเขตตามสําเนาทะเบียนบ้านของบุตรเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผูเ้ กี่ยวข้องดําเนินการให้ หรื อ ทะเบียนการรับรองบุตร หรื อ ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
๑.๓ บัตรประจําตัวของผูร้ ้องและผูต้ าย
๑.๔ มรณะบัตรของผูต้ ายหรื อ แบบรับรองรายการทะเบียนคนตายของผูต้ าย
๑. ๕ สําเนาทะเบียนบ้านของผูต้ าย หรื อ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร
๑. ๖ หลักฐานเกี่ยวกับมรดกของผูต้ าย เช่น โฉนดที่ดิน หนังสื อรับรองการทําประโยชน์ หนังสื อกรรมสิ ทธิ์ หอ้ งชุด เงิน
ฝากในธนาคาร ปื น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หุน้ ( กรณี ที่ดิน หรื อห้องชุดสูญหายหรื อจดทะเบียนจํานองไว้ ใช้สาํ เนาโฉนด
ที่ดินหรื อสําเนาหนังสื อกรรมสิ ทธิ์ หอ้ งชุดที่ รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้องแทน ) สมุดคู่ฝากของธนาคาร
คู่มือรายการจดทะเบียน รถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ สัญญาเช่าซื้ อรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ ใบหุ น้ ใบอนุญาตให้มี และ
ใช้อาวุธปื น ( กรณี สูญหายใช้สาํ เนาที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้องแทน)
๑. ๗ บัญชีทายาทผูม้ ีสิทธิรับมรดก
๑.๘ หนังสื อให้ความยินยอมของทายาทผูม้ ีสิทธิรับมรดกพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวที่รับรอง สําเนาถูกต้องโดยทายาท
ดังกล่าว ( กรณี ทายาทเป็ นผูเ้ ยาว์ใช้สูติบตั ร )
๑.๙ มรณะบัตรของทายาทผูม้ ีสิทธิรับมรดกที่ถึงแก่ความตายก่อนผูต้ าย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร
๑.๑๐ หนังสื อสําคัญการเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อสกุล ของผูร้ ้อง หรื อผูต้ าย หรื อทายาทผูม้ ีสิทธิรับมรดก
๒. กรณี คู่สมรส
๒. ๑ ใบสําคัญการสมรสของผูต้ าย (กรณี สูญหายใช้สาํ เนาทะเบียนสมรส หรื อ ข้อมูลทะเบียนครอบครัว หรื อ ทะเบียน
ฐานะแห่งครอบครัว
๒. ๒ เอกสารตามข้อ ๑.๓ ถึง ๑.๑๐
๓. พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาเดียวกัน
๓.๑ สู ติบตั รของผูร้ ้องและผูต้ าย ( กรณี สูญหายใช้ สําเนาทะเบียนคนเกิด หรื อ แบบรับรองรายการทะเบียนคนเกิด ที่
รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้องแทน ) หรื อ
๓. ๒ สําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ้องและผูต้ ายที่มีเลขประจําตัวประชาชนของบิดา และมารดา ( กรณี ไม่มีเลขประจําตัว
ให้ติดต่อสํานักงานเขตตามสําเนา ทะเบียนบ้านเพื่อระบุ )
๓.๓ เอกสารตามข้อ ๑.๓ ถึง ๑.๑๐
๔. ผูร้ ับพินยั กรรม หรื อผูจ้ ดั การมรดกตามพินยั กรรม ซึ่ งเป็ นผูร้ ับพินยั กรรม
๔ . ๑ พินยั กรรม
๔ . ๒ เอกสารตามข้อ ๑.๓ ถึง ๑.๑๐
หมายเหตุ เอกสารแนบท้ายทุกฉบับ ขอได้ที่สาํ นักงานเขตที่เอกสารนั้นอยู่

