ผูสูงอายุกับการทําพินัยกรรม
ผูสูงอายุกับการทําพินัยกรรม (1)

.

ตามกฎหมายเมือ
่ ผูใดเสียชีวต
ิ ลง มรดกของผูนั้นยอมจะตกเปนของทายาท เชน บิดา มารดา
บุตร สามีหรือภรรยา เปนตน ตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด แตหากกอนที่บค
ุ คลนั้นจะเสียชีวิตเขาอาจทํา
พินัยกรรมยกทรัพยสินของตนใหแกผใู ดก็ได โดยบุคคลที่ถูกระบุใหเปนผูรับมรดกอาจไมใชทายาทเสมอไป
การทําพินัยกรรม หมายถึง
การแสดงความประสงคที่จะใหทรัพยสินของเราตกเปนของ
บุคคลบางคนเมื่อเราตายไปแลว
มิใชการยกทรัพยสินใหแกผูอื่นในขณะทีเ่ จาของทรัพยสินยังมีชีวต
ิ อยู
การทําพินัยกรรมตองทําตามหลักเกณฑและวิธก
ี ารทีก
่ ฎหมายกําหนด
พินัยกรรมมีลักษณะอยางไร
.
พินัยกรรม คือ การแสดงเจตนากําหนดการเผือ
่ ตายในเรื่องทรัพยสินของตน หรือในเรื่องตาง
ๆ ที่จะเปนผลใชบังคับไดตามกฎหมายเมื่อตนตาย
พินัยกรรมเปนการแสดงเจตนาที่ประสงคใหมีผลเมื่อ
ตนเองตายไปแลวซึ่งจะยกทรัพยสินใหแกใครก็ได
หรือใหผใู ดเขามาจัดการทรัพยสินอยางหนึ่งอยางใด
ของตนก็ได
แตจะทําใหพินัยกรรมนั้นมีผลบังคับไปถึงทรัพยสินของผูอื่นที่มิใชของตนนั้นยอมทําไมได

1.

กลาวอีกนัยหนึ่ง
พินัยกรรมก็คือ กิจการตางๆของผูท
 ําพินัยกรรมเพือ
่ ที่จะเกิดผลบังคับตาม
กฎหมายในเมื่อผูท
 ําพินัยกรรมถึงแกความตาย โดยทําแบบใดแบบหนึ่งที่กฎหมายกําหนดไว (ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย หรือทีเ่ รียกตัวยอวา ป.พ.พ. มาตรา 1646 – 1648) เชน นายแดงทํา
พินัยกรรมวาเมือ
่ ตนเองตายจะขอยกทีด
่ ินของนายขาว ซึ่งเปนพีช
่ ายตนใหแกนางเหลือง ซึ่งเปนการยก
ทรัพยสินของผูอื่นใหแกนางเหลือง กรณีเชนนี้ทาํ ไมไดเพราะไมใชทรัพยสินของตน เอกสารที่มีขอความ
เปนพินัยกรรมแมไมมีคาํ วาเปนพินัยกรรม ก็ถือวาเปนพินัยกรรมมีผลใหได แตถา มีคาํ วาพินัยกรรมแตไมมี
ขอความวาพินัยกรรมใหมีผลบังคับเมือ
่ ตายไปแลว ก็ไมถือวาเปนพินัยกรรม เชน สมชายเขียนหนังสือไววา
ตั้งแตนี้ตอ
 ไปขอทําพินัยกรรมยกเงินสดใหแกนายเจริญ 5,000 บาท ดังนี้ถือวาไมใชพินัยกรรมเพราะไม
ประสงคจะใหนายเจริญไดรับเงินเมือ
่ หลังจากที่นายสมชายตายไปแลว
ลักษณะสําคัญของพินัยกรรมคือ
เอกสารนั้นตองมีขอความกําหนดการเผือ
่ ตายในเรือ
่ ง
ทรัพยสินของผูตายวาใหตกเปนของใคร
หรือใหจด
ั การอยางไรเมื่อผูท
 ําพินัยกรรมตายไปแลว
หากมี
ขอความดังกลาวก็เปนพินัยกรรมโดยไมตองมีขอ
 ความระบุวาเปนพินัยกรรมแตอยางใด
การทําพินัยกรรม
อาจไมใชเรื่องการยกทรัพยสินใหผใู ดก็ได แตอาจเปนเรื่องอื่นๆ ทีใ่ หมีผลตามกฎหมายก็ได เชน การทํา
พินัยกรรมวาเมือ
่ ตนเองตายไปแลวขอยกปอดใหแกโรงพยาบาลราชวิถีหรือ
ใหจด
ั งานศพของตนโดยการ
.....................................................................
เผาภายใน 3 วัน ดังนีก
้ เ็ ปนพินัยกรรมเชนกัน
2. ใครที่ไมมีสิทธิทําพินัยกรรมบาง
.
ผูที่ทําพินัยกรรมไดตอ
 งมีอายุครบ 15 ปบริบูรณ จึงมีสิทธิตามกฏหมายในการทําพินัยกรรม
หากอายุตา่ํ กวา 15 ปทําพินัยกรรม ถือวา พินัยกรรมนั้นใชไมได (พินัยกรรมนั้นไมมีผล) หรือตามกฎหมาย
เรียกวาเปนโมฆะ นอกจากนั้นบุคคลใดทีศ
่ าลไดมีคาํ สั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถแลว ก็ไมสามารถทํา
พินัยกรรมไดเชนกัน หากฝาฝนทําพินัยกรรมขึ้นมาผลก็คือ พินัยกรรมนั้นใชไมไดหรือตามกฎหมายเรียกวา
เปนโมฆะเชนกัน
3. พินัยกรรมมีกี่แบบ
การทําพินัยกรรมนั้นตองทําตามแบบที่กฎหมายกําหนด
พินัยกรรมมีอยู 5 แบบดวยกัน ไดแก

.
มิฉะนั้นไมถือวาเปนพินัยกรรม

1.
2.
3.
4.
5.

พินัยกรรมแบบธรรมดา (ป.พ.พ. มาตรา 1656)
พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ (ป.พ.พ. มาตรา 1657)
พินัยกรรมทําเปนเอกสารฝายเมือง (ป.พ.พ. มาตรา 1658)
พินัยกรรมทําเปนเอกสารลับ (ป.พ.พ. มาตรา 1660)
พินัยกรรมทําดวยวาจา (ป.พ.พ. มาตรา 1663)

อนึ่ง พินัยกรรมทั้ง 5 แบบดังกลาว มี 3 แบบ ที่ผูทาํ จะตองไปติดตอกับทางอําเภอหรือเขต
คือ แบบที่ 3, 4 และ 5 สวนแบบที่ 1และแบบที่ 2 ผูทําสามารถดําเนินการไดเองโดยไมตอ
 งติดตอกับทาง
อําเภอหรือเขตแตอยางใด
พินัยกรรมแตละแบบมีลก
ั ษณะแตกตางกัน
ผูทําพินัยกรรมสามารถเลือกทําแบบใดก็ได
ที่สําคัญคือขอความในพินัยกรรมตองมีสาระเปนเรือ
่ งกําหนดการเผือ
่ ตายเอาไว

ผูสูงอายุกบ
ั การทําพินัยกรรม (2)
ผูสูงอายุที่ประสงคจะทําพินัยกรรมสามารถเลือกทําพินย
ั กรรมแบบใดแบบหนึ่งในจํานวน
ทั้งหมด 5 แบบ หลักเกณฑการทําพินัยกรรมในแตละแบบมีรายละเอียดดังนี้

.
.

1. พินัยกรรมแบบธรรมดา
.
การทําพินัยกรรมแบบธรรมดาถือวาเปนพินัยกรรมแบบทีน
่ ิยมใชกันมากที่สด
ุ
บางรายจะวาจาง
ทนายความเปนผูจด
ั ทําหรือรางขอความในพินัยกรรมใหตามความประสงคของผูทาํ หลักเกณฑการทํา
พินัยกรรมแบบธรรมดา
1. ตองทําเปนหนังสือโดยจะเขียนหรือพิมพก็ได (เขียนหรือพิมพเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ
ก็ได)
2. ตองลงวัน เดือน ป ในขณะที่ทําเพื่อพิสูจนความสามารถของผูทาํ
3. ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานอยางนอยสองคนพรอมกัน
จะลงลายมือชื่อหรือ
พิมพนิ้วมือก็ได แตจะใชตราประทับแทนการลงชื่อหรือเครื่องหมายแกงได*ไมได และพยานที่จะ
ลงลายมือชือ
่ ในพินัยกรรมจะพิมพลายนิว้ มือหรือใชตราประทับ หรือลงแกงได หรือลงเครื่องหมาย
อยางอื่นแทนการลงชื่อไมได จะตองลงลายมือชือ
่ อยางเดียว
4. การขูด ลบ ตก เติม หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางอืน
่ ซึ่งพินัยกรรมนั้นยอมไมสมบูรณ เวนแตใน
ขณะที่ขูด ลบ ตก เติม หรือแกไขเปลี่ยนแปลงนั้น ไดลงวัน เดือน ป และผูท
 ําพินัยกรรมตองลง
ลายมือชื่อ หรือพิมพนวิ้ มือตอหนาพยานอยางนอยสองคนพรอมกัน และพยานอยางนอยสองคนนั้น
ตองลงลายมือชือ
่ รับรองลายมือชื่อของผูทาํ พินัยกรรมในขณะนั้น (ตองเปนพินัยกรรมแลว)
2. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
หลักเกณฑการทําพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ

.

1. ตองทําเปนเอกสารที่เปนหนังสือ โดยจะใชภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศก็ได
2. ผูท
 ําพินัยกรรมตองเขียนดวยลายมือของตนเองทั้งฉบับ จะพิมพไมได เพราะฉะนั้นผูที่เขียนหนังสือ
ไมไดยอมไมสามารถจะทําพินัยกรรมแบบนี้ได
พินัยกรรมแบบนี้จะมีพยานหรือไมมีก็ไดเพราะ
กฎหมายไมไดหา มไว พินัยกรรมแบบนี้จึงมีความสะดวกตรงที่ไมจาํ เปนตองมีพยานรูเห็นในการทํา
พินัยกรรม
3. ตองลงวัน เดือน ป ในขณะที่ทํา
4. ตองลงลายมือชือ
่ ผูทาํ พินัยกรรม จะใชลายพิมพนิ้วมือหรือเครื่องหมายอื่นไมได

5. หากมีการแกไข ขูด ลบ ตก เติมพินัยกรรมผูทําพินัยกรรมจะตองทําดวยมือของตนเองจะใหผอ
ู ื่นทํา
ไมได และจะตองลงลายมือชื่อกํากับไว ณ จุดที่แกไข ขูดลบ ตก เติมดวย หากมีการแกไข ขูด
ลบ ตก เติมพินัยกรรม แตไมมีการลงลายมือชือ
่ กํากับถือวาไมไดมีการแกไข ขูดลบ ตกเติมในจุด
นั้นๆ
อนึ่งพินัยกรรมแบบธรรมดากับพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับมีสว นคลายกันมาก
มีขอ
แตกตางบางประการ คือ พินัยกรรมแบบธรรมดาผูทาํ พินัยกรรมไมจําเปนตองเขียนเอง หรือพิมพเอง และจะ
เขียนหรือพิมพก็ได ที่สาํ คัญพินัยกรรมแบบธรรมดาตองมีพยานอยางนอยสองคนดวย และหากบุคคลอื่น
เปนผูเขียนหรือพิมพควรลงลายมือชื่อผูเขียน และพยานดวยโดยระบุชอ
ื่ ผูเขียน ผูพิมพและพยาน ขอ
แตกตางอีกประการหนึ่งคือ พินัยกรรมแบบธรรมดาผูทาํ พินัยกรรมสามารถพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือ
ชื่อไดแตตองมีพยานลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพนิ้วมือไวสองคน
3. พินัยกรรมทําเปนเอกสารฝายเมือง
.
การขอทําพินัยกรรมเปนเอกสารฝายเมือง
ผูรองสามารถยื่นคํารองขอใหนายอําเภอ/
ผูอํานวยการเขต ณ อําเภอหรือเขตใดก็ได ดําเนินการใหตามความประสงค ขั้นตอนการทําพินัยกรรมทําเปน
เอกสารฝายเมือง เปนดังนี้
1. ผูทําพินัยกรรม
แจงขอความทีต
่ นประสงคจะใหใสไวในพินัยกรรมของตนแกนายอําเภอ/
ผูอํานวยการเขตตอหนาพยานอีกอยางนอยสองคนพรอมกัน
2. นายอําเภอ/ผูอ
 ํานวยการเขตจะจดขอความที่ผูทาํ พินัยกรรมแจงใหทราบแลวนั้นลงไว
และอาน
ขอความนั้น ใหผท
ู ําพินัยกรรมและพยานฟง
3. เมื่อผูท
 ําพินัยกรรมและพยานรับทราบชัดเจนวา
ขอความที่นายอําเภอ/ผูอาํ นวยการเขตจดนั้น
ถูกตองตรงกันกับที่ผท
ู ําพินย
ั กรรมแจงไวแลวใหผูทาํ พินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน
4. ขอความที่นายอําเภอ/ผูอาํ นวยการเขตจดไวนั้น ใหนายอําเภอ/ผูอ
 ํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และ
ลงวัน เดือน ป จดลงไวดวยตนเองเปนสําคัญวา พินัยกรรมนั้นไดทําถูกตองตามหลักเกณฑที่ระบุไว
ขางตน แลวประทับตราตําแหนงไวเปนหลักฐาน
การทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง ไมจําเปนตองทําในที่วา การอําเภอหรือกิ่งอําเภอ/ ที่
.
ทําการเขตเสมอไป ถาผูทาํ รองขอจะทํานอกทีท
่ ําการดังกลาวก็ได
.
4. พินัยกรรมทําแบบเอกสารลับ
ขั้นตอนการทําพินัยกรรมแบบเอกสารลับเปนดังนี้
ผูที่ประสงคจะทําพินัยกรรมเปนเอกสารลับ ใหผูนั้นแสดงความจํานงตามแบบของเจา พนักงาน
ยื่นตอกรมการอําเภอ (นายอําเภอ) ณ ที่วา การอําเภอ หรือกิ่งอําเภอแลวปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑตอไปนี้
1. ตองมีขอความเปนพินัยกรรมและลงลายมือชื่อผูท
 ําพินย
ั กรรม
2. ผูท
 ําพินัยกรรมตองผนึกพินย
ั กรรม แลวลงลายมือชือ
่ คาบรอยผนึก
3. ผูทาํ พินัยกรรมตองนําพินัยกรรมที่ผนึกนั้น ไปแสดงตอนายอําเภอและพยานอยางนอย 2 คนและให
ถอยคําตอบุคคลทั้งหมดนั้นวาเปนพินัยกรรมของตน ถาพินัยกรรมนั้นผูทําพินัยกรรมเขียนเองโดย
ตลอด ผูทําพินัยกรรมจะตองแจงนามและภูมิลําเนาของผูเขียนใหทราบดวย
4. เมื่อนายอําเภอ/ผูอาํ นวยการเขตจดถอยคําของผูทาํ พินัยกรรม และวัน เดือน ป ทีท
่ ําพินัยกรรมมา
แสดงไวในซองพับและประทับตราประจําตําแหนง แลวนายอําเภอ/ผูอาํ นวยการเขตผูทาํ พินัยกรรม
และพยานลงลายมือชื่อบนซองนั้น

อนึ่ง หากบุคคลผูเ ปนทั้งใบและหูหนวก หรือผูที่พด
ู ไมได มีความประสงคจะทําพินัยกรรม
เปนเอกสารลับก็สามารถทําไดโดยใหผูนั้นเขียนดวยตนเองบนซองพินัยกรรมตอหนานายอําเภอ/
ผูอํานวยการเขต และพยานอยางนอย 2 คน วาพินัยกรรมที่ผนึกนั้นเปนของตนแทนการใหถอยคํา
ถาผูทาํ พินัยกรรมแบบเอกสารลับประสงคขอรับไปทันที ก็ใหนายอําเภอมอบใหไปได โดย
ใหผท
ู ําพินัยกรรมลงลายมือชื่อรับในสมุดทะเบียน
5. พินัยกรรมทําดวยวาจา
.
การทําพินัยกรรมดวยวาจาเปนกรณีเมื่อมีพฤติการณพิเศษ
ซึ่งบุคคลใดไมสามารถจะทํา
พินัยกรรมตามแบบอื่นที่กฎหมายกําหนดไวได เชน ตกอยูในอันตรายใกลความตาย หรือเวลามีโรคระบาด
หรือสงคราม ซึ่งในพฤติการณเชนนี้ ผูทําพินัยกรรมไมอาจหาเครื่องมือเครื่องเขียนไดทันทวงที หรือกวาจะ
หาไดกถ
็ ึงตายเสียกอน ผูทาํ พินัยกรรมสามารถทําพินัยกรรมดวยวาจาได ดังนี้
1. ผูทําพินัยกรรมแสดงเจตนากําหนดขอพินัยกรรมตอหนาพยานอยางนอย 2 คน ซึ่งอยูพรอมกัน ณ
ที่นั้น
2. พยานทั้งหมดตองไปแสดงตนตอนายอําเภอโดยมิชักชา
และแจงใหนายอําเภอทราบถึงขอความ
เหลานี้
.
- ขอความที่ผูทาํ พินัยกรรมไดสั่งไวดว ยวาจา
- วัน เดือน ป สถานทีท
่ ี่ทาํ พินัยกรรม
.
- พฤติการณพิเศษที่ขัดขวางมิใหสามารถทําพินัยกรรมตามแบบอื่นที่กฎหมายกําหนดไวนั้นดวย .
3. ใหนายอําเภอ/ผูอาํ นวยการเขตจดขอความทีพ
่ ยานแจงไว และพยานทั้งหมดนั้นตองลงลายมือชื่อ
ถาลงลายมือชือ
่ ไมไดจะลงลายพิมพนวิ้ มือ โดยมีพยานลงลายมือชือ
่ รับรอง 2 คนก็ได
อนึ่ง ความสมบูรณแหงพินัยกรรมนี้ยอมสิ้นไปเมือ
่ พนกําหนดหนึ่งเดือนนับแตเวลา
พินัยกรรมกลับมาสูฐานะที่จะทําพินัยกรรมตามแบบอื่นทีก
่ ฎหมายกําหนดไว

ผูทํา

ขอพึงระวัง
พินัยกรรมเปนเอกสารที่มีความสําคัญ ดังนั้น กอนที่จะทําพินัยกรรมผูทําตองพิจารณาไตรตรอง
ใหรอบคอบเสียกอนวาเจตนาจะยกทรัพยสินใหใครเพราะการทําพินัยกรรมเปนการกําหนดการยกทรัพยสิน
หรือความประสงคที่จะจัดการเรื่องบางเรือ
่ งไวลวงหนาสําหรับการตายในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ไมจําเปนตอง
ยกทรัพยสินใหทายาทตามกฎหมายของเราเทานั้น หากพินัยกรรมไดทาํ ไปแลวและถูกตองก็ตองบังคับตาม
พินัยกรรม
ทายาทอื่นจะมาอางขอแบงทรัพยมรดกตามพินัยกรรมที่ทํายกใหผูอน
ื่ ไปแลวมิได
เพราะ
พินัยกรรมคือการแสดงเจตนาที่สาํ คัญของเจามรดกทีก
่ ฎหมายยอมรับและบังคับให
ผูสูงอายุกบ
ั การทําพินัยกรรม (3)
พินัยกรรมแบบธรรมดากับพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนับวาเปนที่นิยมทํากันมาก
ในที่นี้จึงจะขอยกตัวยางการเขียนและวิธก
ี ารเขียนพินัยกรรมในทั้ง 2 แบบดังกลาว

.
ดังนั้น

ตัวอยาง พินัยกรรมแบบธรรมดา
.
พินัยกรรม
ทําทีบ
่ านเลขที่ 3 หมู 2 ต.กันตา อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
วันที่ 1 มกราคม 2550
ขาพเจา นางไขมุก วาจาดี อายุ 73 ป อยูบานเลขที่ 12 ม. 3 ต.ยายชา อ.สามพราน
จ.นครปฐม ขอทําพินัยกรรมไววา เมือ
่ ขาพเจาถึงแกกรรมไปแลว ทรัพยสินของขาพเจาใหตกเปนกรรมสิทธิ์
ของบุคคลดังตอไปนี้
ขอที่ 1 ที่ดินโฉนดเลขที่ 123 เลขทีด
่ ิน 456 ต.เขายายเที่ยง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ 10ไร พรอมบานบนทีด
่ ินใหตกเปนของนายประสงค สามารถ
.
ขอที่ 2 ใหเงินสดในบัญชีที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาปากชอง ทั้งหมดใหตกเปนของ
……….
นางดวงใจ ใจเพชร
ขอที่ 3

ใหทรัพยสินอื่น ๆ นอกจากนี้ ใหตกเปนของ นางสาวรัศมี นาดี แตเพียงผูเดียว

พินัยกรรมฉบับนี้ขาพเจาและพยานไดอยูพรอมกัน ขาพเจาไดลงลายมือชือ
่ ตอหนาพยานสอง
คนพรอมกันและพยานทั้งสองคนไดลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจาโดยพรอมเพรียงกัน ขณะทําพินัยกรรมนี้
ขาพเจามีสติสัมปชัญญะบริบูรณดี เพื่อเปนหลักฐานจึงลงลายมือชือ
่ ไว

ลงชื่อ ...………………………………… ผูทําพินัยกรรม
(ไขมุก วาจาดี)
ลงชื่อ ………….….…………………... พิมพหรือเขียน,พยาน
(สดศรี ดวงเลิศ)
ลงชื่อ ……………….…………………. พยาน
(ดวงฤดี มีชัย)

*แกงได
รอยขีดที่ทําไวเปนเครื่องหมาย เชน ลายมือหรือลงชื่อเปนตน, ในทางกฎหมายถาทําเครื่องหมายนี้ลงในเอกสาร
มีพยานลงลายมือชื่อ รับรอง ๒ คน หรือทําตอหนาพนักงานเจาหนาที่เทากับลงลายมือชื่อ

ที่มา : http://www.stou.ac.th/stoukc/elder/index.html

