
ผูสูงอายุกับการทําพินัยกรรม 

ผูสูงอายุกับการทําพินัยกรรม (1)                                                                . 

 

    ตามกฎหมายเม่ือผูใดเสียชวีติลง  มรดกของผูน้ันยอมจะตกเปนของทายาท เชน บดิา มารดา 
บุตร สามีหรือภรรยา เปนตน ตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด  แตหากกอนที่บคุคลน้ันจะเสียชวีิตเขาอาจทาํ
พินัยกรรมยกทรัพยสินของตนใหแกผูใดก็ได โดยบุคคลที่ถูกระบุใหเปนผูรับมรดกอาจไมใชทายาทเสมอไป  

 

  การทําพินัยกรรม  หมายถึง  การแสดงความประสงคที่จะใหทรัพยสินของเราตกเปนของ
บุคคลบางคนเม่ือเราตายไปแลว  มิใชการยกทรัพยสินใหแกผูอื่นในขณะทีเ่จาของทรัพยสินยังมีชีวติอยู  
การทาํพินัยกรรมตองทําตามหลกัเกณฑและวิธกีารทีก่ฎหมายกําหนด  

 

1.  พินัยกรรมมีลักษณะอยางไร                                               . 

  พินัยกรรม  คือ การแสดงเจตนากําหนดการเผ่ือตายในเร่ืองทรัพยสินของตน หรือในเร่ืองตาง 
ๆ ที่จะเปนผลใชบังคับไดตามกฎหมายเม่ือตนตาย  พินัยกรรมเปนการแสดงเจตนาที่ประสงคใหมีผลเม่ือ
ตนเองตายไปแลวซ่ึงจะยกทรัพยสินใหแกใครก็ได  หรือใหผูใดเขามาจัดการทรัพยสินอยางหน่ึงอยางใด
ของตนก็ได  แตจะทาํใหพินัยกรรมน้ันมีผลบังคับไปถึงทรัพยสินของผูอื่นที่มิใชของตนน้ันยอมทําไมได  
 

  กลาวอกีนัยหน่ึง  พินัยกรรมก็คือ กิจการตางๆของผูทําพินัยกรรมเพ่ือที่จะเกดิผลบังคบัตาม
กฎหมายในเม่ือผูทําพินัยกรรมถึงแกความตาย โดยทาํแบบใดแบบหน่ึงที่กฎหมายกําหนดไว (ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย หรือทีเ่รียกตวัยอวา ป.พ.พ. มาตรา 1646 – 1648)  เชน นายแดงทาํ
พินัยกรรมวาเม่ือตนเองตายจะขอยกทีด่ินของนายขาว ซ่ึงเปนพ่ีชายตนใหแกนางเหลือง ซ่ึงเปนการยก
ทรัพยสินของผูอื่นใหแกนางเหลือง กรณีเชนน้ีทาํไมไดเพราะไมใชทรัพยสินของตน เอกสารที่มีขอความ
เปนพินัยกรรมแมไมมีคาํวาเปนพินัยกรรม ก็ถือวาเปนพินัยกรรมมีผลใหได แตถามีคาํวาพินัยกรรมแตไมมี
ขอความวาพินัยกรรมใหมีผลบังคบัเม่ือตายไปแลว ก็ไมถือวาเปนพินัยกรรม เชน สมชายเขียนหนังสอืไววา 
ตั้งแตน้ีตอไปขอทําพินัยกรรมยกเงินสดใหแกนายเจริญ 5,000 บาท ดังน้ีถือวาไมใชพินัยกรรมเพราะไม
ประสงคจะใหนายเจริญไดรับเงินเม่ือหลังจากที่นายสมชายตายไปแลว  
 

  ลักษณะสําคญัของพินัยกรรมคือ เอกสารน้ันตองมีขอความกาํหนดการเผ่ือตายในเร่ือง
ทรัพยสินของผูตายวาใหตกเปนของใคร  หรือใหจัดการอยางไรเม่ือผูทําพินัยกรรมตายไปแลว  หากมี
ขอความดังกลาวกเ็ปนพินัยกรรมโดยไมตองมีขอความระบุวาเปนพินัยกรรมแตอยางใด  การทําพินัยกรรม
อาจไมใชเร่ืองการยกทรัพยสินใหผูใดก็ได แตอาจเปนเร่ืองอื่นๆ ทีใ่หมีผลตามกฎหมายก็ได เชน การทํา
พินัยกรรมวาเม่ือตนเองตายไปแลวขอยกปอดใหแกโรงพยาบาลราชวถิีหรือ  ใหจัดงานศพของตนโดยการ
เผาภายใน 3 วัน  ดังน้ีกเ็ปนพินัยกรรมเชนกัน   .....................................................................        
 

2. ใครที่ไมมีสิทธิทําพินัยกรรมบาง                             . 

  ผูที่ทําพินัยกรรมไดตองมีอายุครบ 15 ปบริบูรณ จึงมีสิทธติามกฏหมายในการทาํพินัยกรรม  

หากอายุต่าํกวา 15 ปทําพินัยกรรม ถือวา พินัยกรรมน้ันใชไมได (พินัยกรรมน้ันไมมีผล) หรือตามกฎหมาย
เรียกวาเปนโมฆะ  นอกจากน้ันบุคคลใดทีศ่าลไดมีคาํสั่งใหเปนบคุคลไรความสามารถแลว  ก็ไมสามารถทาํ
พินัยกรรมไดเชนกัน  หากฝาฝนทาํพินัยกรรมข้ึนมาผลก็คือ พินัยกรรมน้ันใชไมไดหรือตามกฎหมายเรียกวา
เปนโมฆะเชนกัน  

 

3. พินัยกรรมมีกี่แบบ                                 .  

  การทาํพินัยกรรมน้ันตองทาํตามแบบที่กฎหมายกําหนด  มิฉะน้ันไมถือวาเปนพินัยกรรม  

พินัยกรรมมีอยู 5 แบบดวยกนั ไดแก 



1. พินัยกรรมแบบธรรมดา (ป.พ.พ. มาตรา 1656)  

2. พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบบั (ป.พ.พ. มาตรา 1657)  

3. พินัยกรรมทําเปนเอกสารฝายเมือง (ป.พ.พ. มาตรา 1658)  

4. พินัยกรรมทําเปนเอกสารลับ (ป.พ.พ. มาตรา 1660)  

5. พินัยกรรมทําดวยวาจา (ป.พ.พ. มาตรา 1663) 

  อน่ึง พินัยกรรมทั้ง 5 แบบดังกลาว มี 3 แบบ ที่ผูทาํจะตองไปติดตอกับทางอาํเภอหรือเขต 
คือ แบบที่ 3, 4 และ 5 สวนแบบที ่1และแบบที่ 2 ผูทําสามารถดําเนินการไดเองโดยไมตองตดิตอกบัทาง
อําเภอหรือเขตแตอยางใด 

 

  พินัยกรรมแตละแบบมีลกัษณะแตกตางกัน ผูทําพินัยกรรมสามารถเลือกทาํแบบใดก็ได                  
ที่สําคญัคอืขอความในพินัยกรรมตองมีสาระเปนเร่ืองกําหนดการเผ่ือตายเอาไว   

 

ผูสูงอายุกบัการทําพินัยกรรม (2)                                         . 

   ผูสูงอายุที่ประสงคจะทําพินัยกรรมสามารถเลอืกทาํพินัยกรรมแบบใดแบบหน่ึงในจํานวน
ทั้งหมด 5 แบบ หลกัเกณฑการทําพินัยกรรมในแตละแบบมีรายละเอียดดังน้ี                              .                 

 

1. พินัยกรรมแบบธรรมดา                                      . 

  การทาํพินัยกรรมแบบธรรมดาถือวาเปนพินัยกรรมแบบทีนิ่ยมใชกันมากที่สดุ บางรายจะวาจาง
ทนายความเปนผูจัดทาํหรือรางขอความในพินัยกรรมใหตามความประสงคของผูทาํหลกัเกณฑการทาํ
พินัยกรรมแบบธรรมดา 

1. ตองทาํเปนหนังสอืโดยจะเขียนหรือพิมพก็ได (เขียนหรือพิมพเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ
ก็ได)      

2. ตองลงวัน เดอืน ป ในขณะที่ทําเพ่ือพิสูจนความสามารถของผูทาํ  
3. ผูทําพินัยกรรมตองลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานอยางนอยสองคนพรอมกัน จะลงลายมือชื่อหรือ

พิมพน้ิวมือก็ได แตจะใชตราประทับแทนการลงชื่อหรือเคร่ืองหมายแกงได*ไมได  และพยานที่จะ
ลงลายมือชือ่ในพินัยกรรมจะพิมพลายน้ิวมือหรือใชตราประทับ หรือลงแกงได หรือลงเคร่ืองหมาย
อยางอื่นแทนการลงชื่อไมได จะตองลงลายมือชือ่อยางเดียว  

4. การขูด ลบ ตก เติม หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงอยางอืน่ ซ่ึงพินัยกรรมน้ันยอมไมสมบูรณ เวนแตใน
ขณะที่ขูด ลบ ตก เติม หรือแกไขเปลี่ยนแปลงน้ัน ไดลงวัน เดอืน ป และผูทําพินัยกรรมตองลง
ลายมือชื่อ หรือพิมพน้ิวมือตอหนาพยานอยางนอยสองคนพรอมกัน และพยานอยางนอยสองคนน้ัน
ตองลงลายมือชือ่รับรองลายมือชื่อของผูทาํพินัยกรรมในขณะน้ัน (ตองเปนพินัยกรรมแลว) 

2. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบบั                           . 

  หลกัเกณฑการทาํพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ 

1. ตองทาํเปนเอกสารที่เปนหนังสือ โดยจะใชภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศก็ได  
2. ผูทําพินัยกรรมตองเขียนดวยลายมือของตนเองทั้งฉบับ จะพิมพไมได เพราะฉะน้ันผูที่เขียนหนังสอื

ไมไดยอมไมสามารถจะทาํพินัยกรรมแบบน้ีได พินัยกรรมแบบน้ีจะมีพยานหรือไมมีก็ไดเพราะ
กฎหมายไมไดหามไว พินัยกรรมแบบน้ีจึงมีความสะดวกตรงที่ไมจําเปนตองมีพยานรูเห็นในการทาํ
พินัยกรรม  

3. ตองลงวัน เดอืน ป ในขณะที่ทํา  
4. ตองลงลายมือชือ่ผูทาํพินัยกรรม จะใชลายพิมพน้ิวมือหรือเคร่ืองหมายอื่นไมได  



5. หากมีการแกไข ขูด ลบ ตก เตมิพินัยกรรมผูทําพินัยกรรมจะตองทาํดวยมือของตนเองจะใหผูอื่นทาํ
ไมได และจะตองลงลายมือชื่อกาํกบัไว ณ จุดที่แกไข ขูดลบ ตก เติมดวย  หากมีการแกไข ขูด 

ลบ ตก เติมพินัยกรรม แตไมมีการลงลายมือชือ่กาํกับถือวาไมไดมีการแกไข ขูดลบ ตกเติมในจุด
น้ันๆ  

  อน่ึงพินัยกรรมแบบธรรมดากับพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับมีสวนคลายกันมาก มีขอ
แตกตางบางประการ คอื พินัยกรรมแบบธรรมดาผูทาํพินัยกรรมไมจําเปนตองเขียนเอง หรือพิมพเอง และจะ
เขียนหรือพิมพก็ได ที่สาํคญัพินัยกรรมแบบธรรมดาตองมีพยานอยางนอยสองคนดวย และหากบคุคลอื่น
เปนผูเขียนหรือพิมพควรลงลายมือชื่อผูเขียน และพยานดวยโดยระบุชือ่ผูเขียน ผูพิมพและพยาน ขอ
แตกตางอกีประการหน่ึงคอื พินัยกรรมแบบธรรมดาผูทาํพินัยกรรมสามารถพิมพลายน้ิวมือแทนการลงลายมือ
ชื่อไดแตตองมีพยานลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพน้ิวมือไวสองคน  

 

3. พินัยกรรมทาํเปนเอกสารฝายเมือง                                   .  

   การขอทําพินัยกรรมเปนเอกสารฝายเมือง ผูรองสามารถย่ืนคํารองขอใหนายอําเภอ/
ผูอํานวยการเขต ณ อําเภอหรือเขตใดก็ได ดาํเนินการใหตามความประสงค ข้ันตอนการทําพินัยกรรมทําเปน
เอกสารฝายเมือง เปนดังน้ี 

1. ผูทําพินัยกรรม แจงขอความทีต่นประสงคจะใหใสไวในพินัยกรรมของตนแกนายอําเภอ/ 
ผูอํานวยการเขตตอหนาพยานอีกอยางนอยสองคนพรอมกัน  

2. นายอําเภอ/ผูอํานวยการเขตจะจดขอความที่ผูทาํพินัยกรรมแจงใหทราบแลวน้ันลงไว และอาน
ขอความน้ัน ใหผูทําพินัยกรรมและพยานฟง  

3. เม่ือผูทําพินัยกรรมและพยานรับทราบชดัเจนวา ขอความที่นายอาํเภอ/ผูอาํนวยการเขตจดน้ัน
ถูกตองตรงกันกับที่ผูทําพินัยกรรมแจงไวแลวใหผูทาํพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อไวเปน
หลกัฐาน  

4. ขอความที่นายอาํเภอ/ผูอาํนวยการเขตจดไวน้ัน ใหนายอําเภอ/ผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และ
ลงวัน เดอืน ป จดลงไวดวยตนเองเปนสาํคัญวา พินัยกรรมน้ันไดทําถูกตองตามหลกัเกณฑที่ระบุไว
ขางตน แลวประทับตราตาํแหนงไวเปนหลักฐาน  

   การทําพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง ไมจําเปนตองทําในที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ/ ที่
ทําการเขตเสมอไป ถาผูทาํรองขอจะทํานอกทีท่ําการดงักลาวก็ได                     . 

 

4. พินัยกรรมทาํแบบเอกสารลับ                                . 

  ข้ันตอนการทําพินัยกรรมแบบเอกสารลับเปนดังน้ี 

  ผูที่ประสงคจะทาํพินัยกรรมเปนเอกสารลับ ใหผูน้ันแสดงความจํานงตามแบบของเจา พนักงาน
ย่ืนตอกรมการอาํเภอ (นายอาํเภอ) ณ ที่วาการอาํเภอ หรือกิ่งอําเภอแลวปฏิบัตติามหลกัเกณฑตอไปน้ี  

1. ตองมีขอความเปนพินัยกรรมและลงลายมือชื่อผูทําพินัยกรรม  

2. ผูทําพินัยกรรมตองผนึกพินัยกรรม แลวลงลายมือชือ่คาบรอยผนึก  

3. ผูทําพินัยกรรมตองนําพินัยกรรมที่ผนึกน้ัน ไปแสดงตอนายอําเภอและพยานอยางนอย 2 คนและให
ถอยคาํตอบคุคลทั้งหมดน้ันวาเปนพินัยกรรมของตน ถาพินัยกรรมน้ันผูทําพินัยกรรมเขียนเองโดย
ตลอด ผูทําพินัยกรรมจะตองแจงนามและภูมิลําเนาของผูเขียนใหทราบดวย  

4. เม่ือนายอําเภอ/ผูอาํนวยการเขตจดถอยคําของผูทาํพินัยกรรม และวัน เดือน ป ทีท่ําพินัยกรรมมา
แสดงไวในซองพับและประทับตราประจําตาํแหนง แลวนายอาํเภอ/ผูอาํนวยการเขตผูทาํพินัยกรรม 
และพยานลงลายมือชื่อบนซองน้ัน  



    อน่ึง หากบุคคลผูเปนทั้งใบและหูหนวก หรือผูที่พูดไมได มีความประสงคจะทาํพินัยกรรม
เปนเอกสารลับก็สามารถทําไดโดยใหผูน้ันเขียนดวยตนเองบนซองพินัยกรรมตอหนานายอําเภอ/
ผูอํานวยการเขต และพยานอยางนอย 2 คน วาพินัยกรรมที่ผนึกน้ันเปนของตนแทนการใหถอยคํา  
 

    ถาผูทาํพินัยกรรมแบบเอกสารลับประสงคขอรับไปทันท ี ก็ใหนายอาํเภอมอบใหไปได โดย
ใหผูทําพินัยกรรมลงลายมือชื่อรับในสมุดทะเบียน  

 

5. พินัยกรรมทําดวยวาจา                                        . 

  การทาํพินัยกรรมดวยวาจาเปนกรณีเม่ือมีพฤติการณพิเศษ ซ่ึงบุคคลใดไมสามารถจะทาํ
พินัยกรรมตามแบบอื่นที่กฎหมายกําหนดไวได เชน ตกอยูในอันตรายใกลความตาย หรือเวลามีโรคระบาด 
หรือสงคราม ซ่ึงในพฤตกิารณเชนน้ี ผูทําพินัยกรรมไมอาจหาเคร่ืองมือเคร่ืองเขียนไดทันทวงท ี หรือกวาจะ
หาไดกถ็ึงตายเสียกอน ผูทาํพินัยกรรมสามารถทําพินัยกรรมดวยวาจาได ดังน้ี  

1. ผูทําพินัยกรรมแสดงเจตนากําหนดขอพินัยกรรมตอหนาพยานอยางนอย 2 คน ซ่ึงอยูพรอมกัน ณ 
ที่น้ัน  

2. พยานทั้งหมดตองไปแสดงตนตอนายอาํเภอโดยมิชักชา และแจงใหนายอาํเภอทราบถึงขอความ
เหลาน้ี  

- ขอความที่ผูทาํพินัยกรรมไดสั่งไวดวยวาจา                                  . 

- วัน เดอืน ป สถานทีท่ี่ทาํพินัยกรรม                                          .    
- พฤติการณพิเศษที่ขัดขวางมิใหสามารถทําพินัยกรรมตามแบบอื่นที่กฎหมายกําหนดไวน้ันดวย .           

3. ใหนายอําเภอ/ผูอาํนวยการเขตจดขอความทีพ่ยานแจงไว และพยานทั้งหมดน้ันตองลงลายมือชื่อ 
ถาลงลายมือชือ่ไมไดจะลงลายพิมพน้ิวมือ โดยมีพยานลงลายมือชือ่รับรอง 2 คนก็ได             

      อน่ึง ความสมบูรณแหงพินัยกรรมน้ียอมสิ้นไปเม่ือพนกําหนดหน่ึงเดือนนับแตเวลา  ผูทํา
พินัยกรรมกลับมาสูฐานะที่จะทําพินัยกรรมตามแบบอื่นทีก่ฎหมายกาํหนดไว  
 

ขอพึงระวัง  

  พินัยกรรมเปนเอกสารที่มีความสําคญั ดังน้ัน กอนที่จะทาํพินัยกรรมผูทําตองพิจารณาไตรตรอง
ใหรอบคอบเสียกอนวาเจตนาจะยกทรัพยสินใหใครเพราะการทําพินัยกรรมเปนการกาํหนดการยกทรัพยสิน
หรือความประสงคที่จะจัดการเร่ืองบางเร่ืองไวลวงหนาสาํหรับการตายในอนาคตที่จะเกดิข้ึน ไมจําเปนตอง
ยกทรัพยสินใหทายาทตามกฎหมายของเราเทาน้ัน หากพินัยกรรมไดทาํไปแลวและถูกตองกต็องบังคับตาม
พินัยกรรม ทายาทอื่นจะมาอางขอแบงทรัพยมรดกตามพินัยกรรมที่ทํายกใหผูอืน่ไปแลวมิได เพราะ
พินัยกรรมคือการแสดงเจตนาที่สาํคญัของเจามรดกทีก่ฎหมายยอมรับและบังคบัให  

ผูสูงอายุกบัการทําพินัยกรรม (3)                                                                . 

   พินัยกรรมแบบธรรมดากับพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบบันับวาเปนที่นิยมทํากันมาก ดังน้ัน 
ในที่น้ีจึงจะขอยกตัวยางการเขียนและวิธกีารเขียนพินัยกรรมในทั้ง 2 แบบดังกลาว 

 

 

 

 



ตัวอยาง พินัยกรรมแบบธรรมดา                  

                                                              . 

 

พินัยกรรม  

 

  ทําทีบ่านเลขที ่3 หมู 2  ต.กันตา อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา  
 

    วันที ่1 มกราคม 2550 

 

   ขาพเจา นางไขมุก วาจาดี อายุ 73 ป อยูบานเลขที่ 12 ม. 3 ต.ยายชา อ.สามพราน               
จ.นครปฐม ขอทําพินัยกรรมไววา เม่ือขาพเจาถึงแกกรรมไปแลว ทรัพยสินของขาพเจาใหตกเปนกรรมสิทธิ ์
ของบุคคลดังตอไปน้ี  
 

  ขอที่ 1  ที่ดินโฉนดเลขที่ 123 เลขทีด่ิน 456 ต.เขายายเที่ยง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา  
เน้ือที ่10ไร พรอมบานบนทีด่ินใหตกเปนของนายประสงค  สามารถ                                               . 
 

  ขอที่ 2 ใหเงินสดในบญัชทีี่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาปากชอง ทั้งหมดใหตกเปนของ        
นางดวงใจ ใจเพชร                                                   ……….  

 

  ขอที่ 3  ใหทรัพยสินอื่น ๆ นอกจากน้ี ใหตกเปนของ นางสาวรัศมี นาด ี แตเพียงผูเดียว  
 

   พินัยกรรมฉบับน้ีขาพเจาและพยานไดอยูพรอมกัน ขาพเจาไดลงลายมือชือ่ตอหนาพยานสอง
คนพรอมกันและพยานทั้งสองคนไดลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจาโดยพรอมเพรียงกนั ขณะทําพินัยกรรมน้ี
ขาพเจามีสติสัมปชัญญะบริบูรณดี เพ่ือเปนหลักฐานจึงลงลายมือชือ่ไว 
 

  

 

 

ลงชื่อ ...………………………………… ผูทําพินัยกรรม  

               (ไขมุก วาจาด)ี 
 

ลงชื่อ ………….….…………………... พิมพหรือเขียน,พยาน  

             (สดศรี  ดวงเลศิ)  
 

ลงชื่อ ……………….…………………. พยาน  

              (ดวงฤด ี มีชัย)  
 

 

 

 

 

 

 

 

*แกงได  
รอยขีดท่ีทําไวเปนเครื่องหมาย เชน ลายมือหรือลงช่ือเปนตน, ในทางกฎหมายถาทําเครื่องหมายนี้ลงในเอกสาร             
มีพยานลงลายมือช่ือ รับรอง ๒ คน หรือทําตอหนาพนักงานเจาหนาท่ีเทากับลงลายมือช่ือ    
 
 
 
 
ท่ีมา  :  http://www.stou.ac.th/stoukc/elder/index.html 
 


