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ผู้
จัดการมรดก ได้แก่บุคคลซึ่งผู้ท�าพินัยกรรมหรือศาลตั้งขึ้นให้

มีสิทธิ และหน้าที่ที่จะท�าการอันจ�าเป็นเพื่อให้การเป็นไปตาม

ค�าสั่งแจ้งขัดหรือโดยปริยายแห่งพินัยกรรม และเพื่อจัดการมรดก 

โดยท่ัวไปหรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดก เป็นไปตามมาตรา 1711 ที่

บญัญตัไิว้ว่า “ผูจ้ดัการมรดกนัน้รวมตลอดทัง้บคุคลทีต่ัง้ข้ึน โดย

พินัยกรรมหรือโดยค�าสั่งศาล” 

ผู ้จัดการมรดกอาจมีที่มาจากโดยทายาทแต่งตั้ง โดย

พินัยกรรม หรือโดยค�าส่ังศาลก็ได้ ซึ่งผู้จัดการมรดกแต่ละประเภท

นั้น กฎหมายให้มีอ�านาจหน้าที่แตกต่างกัน เช่น กรณีผู้จัดการมรดก

ตามค�าสัง่ศาล จะเริม่มอี�านาจหน้าทีต่ัง้แต่วนัทีไ่ด้ฟังหรอืถอืว่าได้ฟัง

ค�าสั่งศาล ซึ่งค�าสั่งศาลอาจจะยังไม่ถึงที่สุดก็ได้ ส่วนกรณีผู้จัดการ

มรดกโดยพนิยักรรม เริม่มอี�านาจหน้าทีต่ัง้แต่เมือ่แสดงเจตนาเข้ารบั

หน้าที่ โดยหากยังไม่เข้ารับหน้าที่ และทายาทแจ้งมาว่าจะรับหน้าที่

เป็นผูจ้ดัการมรดกหรือไม่หากไม่ตอบรบัภายใน 1 เดอืนกถ็อืว่าปฏเิสธ

ไม่เป็นผู้จัดการมรดก 

ส�าหรบัสทิธ ิและหน้าท่ีของผู้จดัการมรดกโดยค�าส่ังศาล และ

ผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมที่ส�าคัญมีอยู่ 2 ประการ ด้วยกัน ตาม

มาตรา 1719 กล่าวคือ ประการแรก สิทธิและหน้าที่กระท�าการเพื่อ

ให้เป็นไปตามค�าสั่งแจ้งชัดหรือโดยปริยายแห่งพินัยกรรม และ

ประการที่สอง สิทธิและหน้าที่ที่จะจัดการอันจ�าเป็นเพื่อจัดการ

มรดกหรือเพ่ือแบ่งปันทรัพย์มรดก ผู้จัดการมรดกไม่มีสิทธิได้รับ

บ�าเหน็จจากกองมรดก เว้นแต่พินัยกรรมหรือทายาทโดยจ�านวนข้าง

มากจะได้ก�าหนดไว้ ผู้จัดการมรดกจะท�านิติกรรมใดซึ่งตนมีส่วนได้

เสยีเป็นปฏปัิกษ์ต่อกองมรดกหาได้ไม่ เว้นแต่พนิยักรรมจะได้อนญุาต

หรอืได้รบัอนญุาตจากศาล ผู้จดัการมรดกต้องจดัการโดยตนเอง เว้น

แต่จะกระท�าการโดยตัวแทนได้ตามอ�านาจท่ีให้ไว้ชัดแจ้ง หรือโดย

ปริยายในพินัยกรรมหรือโดยค�าสั่งศาลหรือในพฤติการณ์เพื่อ

ประโยชน์แก่กองมรดกเท่านั้น

ผู ้จัดการมรดกท�านิติกรรมกับบุคลภายนอกโดยเห็นแก่

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันบุคคลภายนอกได้ให้ค�ามั่นว่าจะเป็น 

ลาภส่วนตัวไม่ได้ เว้นแต่ทายาทจะยินยอมด้วย การท�าหน้าที่ของ 

ผู้จัดการมรดกหลายคนต้องถือเอาเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีข้อ

ก�าหนดพินัยกรรมเป็นอย่างอื่น ถ้าเสียงเท่ากันเมื่อผู้มีส่วนได้เสีย

ร้องขอให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด ซึ่งแยกได้เป็น 2 กรณี กล่าวคือกรณ ี

ผู้จัดการมรดกโดยค�าสั่งศาล กฎหมายให้จัดการร่วมกัน หากคนใด

คนหนึง่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้หรอืเสยีชวีติ ผูจ้ดัการมรดกทีเ่หลอื 

ก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกต่อไป จะต้องมาขออ�านาจจากศาล 

ส่วนกรณีที่สองผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมแม้ต้องจัดการร่วมกัน 

แต่ถ้าคนใดคนหนึ่งตายไป คนอื่นที่เหลือก็ยังปฏิบัติหน้าท่ีได้ต่อไป 

แต่ต้องถือเอาเสียงข้างมาก

ในกรณีที่ผู ้จัดการมรดกที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือประมาท

เลินเล่อ ผูจ้ดัการมรดกนัน้จะต้องรบัผดิต่อทายาทหรอืบคุคลภายนอก 

ตามมาตรา 1720 มีกรณีเป็นข้อพิพาทอยู่เสมอๆ ก็คือผู้จัดการมรดก

มักจะโอนทรัพย์ให้กับตนเอง แล้วไม่ยอมแบ่งให้กับทายาทอื่น หรือ

แบ่งให้กับทายาทอืน่เป็นบ้างคน จะถือกรรมสทิธิไ์ด้โอนไปยงัผูจั้ดการ

มรดก หรือทายาทอื่นแล้วหรือไม่ ทายาทอื่นที่มีสิทธิในทรัพย์มรดก

ต้องฟ้องเรียกคืนภายในกี่ปี

ประเด็นปัญหานี้ศาลฎีกาได้ตัดสินไว้ว่า ในฐานะผู้จัดการ

มรดกได้โอนที่พิพาทให้กับตนเองในฐานะส่วนตัวนั้นจะถือว่าได้

เปล่ียนเจตนาการครอบครองทีพ่พิาทจากการครอบครองแทนทายาท

ทุกคนมาเป็นการครอบครองในฐานะส่วนตัวเป็นเจ้าของแต่เพียง 

ผู้เดียวยังมิได้ เพราะยังมิได้บอกกล่าวไปยังทายาททุกคนว่าไม่มี

เจตนายึดถือทรัพย์มรดกแทนทายาททุกคนต่อไป ดังนั้นการที ่

พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

ผู้จัดการมรดก

แบ่งทรัพย์มรดกอย่างนี้ได้หรือไม่
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ทรัพย์มรดกยังไม่เสร็จสิ้น  จึงจะน�าอายุความ 5 ปีตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1733 วรรคสองมาใช้บังคับไม่ได้ 

จ. ครอบครองที่พิพาทแทนทายาททุกคนจึงถือได้ว่าได้ครอบครอง

ทรัพย์มรดกแทนโจทก์ผู้รับมรดกเด็กหญิง ส. ด้วยเมื่อโจทก์ครอบ-

ครองทรัพย์มรดกพิพาทที่ยังมิได้แบ่งกันโจทก์จึงมีสิทธิที่จะเรียกร้อง

ให้แบ่งทรพัย์มรดกนัน้ได้แม้จะล่วงพ้นก�าหนดเวลาห้ามฟ้องคดมีรดก 

1 ปีและ 10  ปีนับแต่วันที่เจ้ามรดกตายตามที่ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์มาตรา 1754 บัญญัติไว้ทั้งนี้เป็นไปตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1748 เมื่อ จ. ได้โอนท่ีดินมรดก

พิพาททั้ง 6  แปลงไปให้แก่ตนเองทั้งหมด และโอนให้แก่จ�าเลยที่ 2 

ไปโดยไม่ชอบ โจทก์ในฐานะผู้รับมรดกของเด็กหญิง ส. ก็ชอบที่ใช้

สทิธใินฐานะการเป็นทายาทของเดก็หญงิ ส. ทีม่อียูต่่อกองมรดกฟ้อง

บังคับให้เพิกถอนการโอนที่มรดกดังกล่าวเสียได้

บทสรุปส่งท้าย การที่ผู้จัดการมรดกโอนทรัพย์มรดกมาเป็น

ของตนเอง และยังไม่ได้น�ามาแบ่งให้กับทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดก 

ถือเป็นการครอบครองทรัยพ์มรดกแทนทายาทอ่ืนเท่านั้นเป็น 

การจัดการมรดกทรัพย์มรดกยังไม่เสร็จสิ้น ยังต้องมีหน้าท่ีต้องแบ่ง

ทรพัย์มรดก การครอบครองทีผ่่านมาไม่ถือว่าผู้จดัการมรดกในฐานะ

ส่วนตัวได้เปลี่ยนเจตนาการครอบครองที่พิพาทจากการครอบครอง

แทนทายาททกุคน มาเป็นครอบครองในฐานะส่วนตัวยังไม่ได้ ทายาท

อื่นที่ครอบครองทรัพย์มรดกรวมอยู่ด้วย มีสิทธิโดยชอบที่จะบังคับ 

ให้เพกิถอนการโอนทีด่งักล่าวได้ และน�ามาแบ่งให้กบัทายาททีมี่สทิธิ

ได้รับ
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ผู้จัดการมรดกโอนกรรมสิทธ์ิท่ีพิพาทอันเป็นทรัพย์มรดกท่ีจะต้องน�า

มาแบ่งให้ทายาท ต้องถือว่าการจัดการทรัพย์มรดกยังไม่เสร็จสิ้น จึง

จะน�าอายุความ 5 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 

1733 วรรคสองมาใช้บังคับไม่ได้ ทายาทจึงมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้

แบ่งทรพัย์มรดกนัน้ได้แม้จะล่วงพ้นก�าหนดเวลาห้ามฟ้องคดมีรดก 1 

ปี และ 10 ปี นับแต่วันที่เจ้ามรดกตายตามที่ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 1754

ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7140/2539 เดิม ป. เจ้ามรดกเป็น

เจ้าของที่ดินรวม 6 แปลงเมื่อป.ถึงแก่กรรมศาลได้มีค�าสั่งตั้ง จ. เป็น 

ผู้จัดการมรดกของ ป. และ จ. ได้ไปจดทะเบียนโอนที่ดินทรัพย์มรดก

ทั้ง 6 แปลงดังกล่าวมาเป็นกรรมสิทธิ์ของ จ. ในฐานะผู้จัดการมรดก 

จ. จึงเป็นผู้ครอบครองทรัพย์มรดกน้ัน ในฐานะผู้จัดการมรดกแทน

ทายาทอื่นทุกคนรวมถึงเด็กหญิง ส. บุตรของ ป. ซึ่งเกิดกับโจทก์ด้วย

แม้ภายหลังจากที่ จ. ได้โอนท่ีพิพาทท้ัง 6 แปลงมาเป็นของ จ. ใน

ฐานะผูจ้ดัการมรดกแล้ว จ. ในฐานะผูจ้ดัการมรดกได้โอนทีพ่พิาททัง้ 

6 แปลงไปให้แก่ จ. เองในฐานะส่วนตัวนั้นก็จะถือว่า จ. ในฐานะ 

ส่วนตัวได้เปลี่ยนเจตนาการครอบครองที่พิพาท จากการครอบครอง

แทนทายาททกุคนมาเป็นการครอบครองในฐานะส่วนตวั เป็นเจ้าของ

แต่เพยีงผูเ้ดยีวยงัมไิด้เพราะ จ. ยงัมไิด้บอกกล่าวไปยงัทายาททกุคน

ว่าไม่มีเจตนายึดถือทรัพย์มรดกแทนทายาททุกคนต่อไป ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1381 

ดงันัน้การที ่จ. ในฐานะผู้จดัการมรดกโอนกรรมสิทธิท์ีพ่พิาท

อันเป็นทรัพย์มรดกที่จะต้องน�ามาแบ่งให้ทายาทไปให้แก่ตนเอง

ทั้งหมดในฐานะเป็นทายาทคนหน่ึงแล้วน�าไปโอนให้แก่จ�าเลยที่ 2 

ทั้งหมดก็เป็นการกระท�าของในฐานะผู้จัดการมรดกที่กระท�าไปโดย

ปราศจากอ�านาจจงึหามผีลผกูพนัโจทก์ และทายาทอืน่ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1720, 823 เมื่อ จ. ยังมิได้ด�าเนิน

การจัดแบ่งทรัพย์มรดกให้แก่ทายาททุกคนตามสิทธิของทายาทที่

กฎหมายก�าหนดไว้หรอืตามทีท่ายาทตกลงกนักต้็องถอืว่าการจดัการ


