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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 
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วันท่ี   ๓๐   เดือน   กรกฎาคม   พุทธศักราช   ๒๕๕๒ 

ความแพง 

นางสาวบงกช  สิทธิธรรม       ผูรอง 

ระหวาง 

นายสมบัติ  สิทธิธรรม ท่ี 1 กับพวกรวม 2 คน             ผูคัดคาน 

 

เรื่อง   ขอถอนผูจัดการมรดก 

 

คดีสืบเนื่องมาจากศาลมีคําส่ังตั้งนางสาวบงกช  สิทธิธรรม  ผูรอง  เปนผูจัดการ  มรดกของนาย

สิทธิชัย  สิทธิธรรม  เจามรดก  และตอมาผูคัดคานท้ังสองยื่นคํารองขอและแกไข    คํารองขอวา  ผูคัดคานท่ี  ๑  

เปนบุตรของผูตาย  สวนผูคัดคานท่ี  ๒  เปนบุตรบุญธรรมของผูตาย  ผูรองยื่นคํารองขอตั้งผูจัดการมรดก  โดย

มิไดระบุผูคัดคานท้ังสองและนางสาวจรัสศรี  สิทธิธรรมเปนทายาทของผูตาย  และมิไดระบุทรัพยมรดกท่ีดิน

โฉนดเลขท่ี  ๒๑๘๗๘,  ๒๑๘๗๙,  ๒๑๙๒๐,  ๒๑๙๒๑  และ  ๒๑๙๒๒  ตําบลพยอม  อําเภอวังนอย  

(พระราชวัง)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทองคํารูปพรรณ  อาวุธปน  เครื่องประดับ  และอัญมณี  ซ่ึงอยูในตู

นิรภัย  ๓  ใบของผูตายในบัญชีทรัพย  นางจันนะลอ  ลํ้าประเสริฐ  ลูกหนี้ของผูตายนําเงินมาชําระหนี้  แตผูรอง

รวมกับนางลัดดา  แซเอ้ีย  มารดาผูรอง  ยักยอกเงินจํานวน  ๔๐๐,๐๐๐  บาทไป  ผูรองไดรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

ของผูตายจํานวน  ๕  แปลง  มาเปนช่ือของผูรองในฐานะผูจัดการมรดก  ซ่ึงพรอมท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิใหผูอ่ืนได  



ผูรองกับนางลัดดารวมกันลักสัญญากูยืมระหวางผูตายกับนางแสงเทียน อวมบุตร ผูรองมิไดรวบรวมทรัพยมรดก

และจัดทําบัญชีทรัพยมรดกของผูตายตามท่ีกฎหมายกําหนด  ขอใหศาลถอน   ผูรองออกจากการเปนผูจัดการ

มรดกของเจามรดก  และตั้งผูคัดคานท้ังสองเปนผูจัดการมรดกแทน  

  ผูรองยื่นคําแกคํารองขอของผูคัดคานท้ังสองวา  ผูคัดคานท่ี  ๑  เปนบุตรของนาย      อาม้ินกับ

นางกุยล้ัง  สิทธิธรรม  ซ่ึงนางกุยล้ังเปนนองของผูตาย  มิใชบุตรของผูตาย  แตผูตายไดรับผูคัดคานท่ี  ๑  มา

อุปการะเล้ียงดู  ผูคัดคานท่ี  ๒  ไมใชบุตรบุญธรรมของผูตาย  ผูคัดคานท้ังสอง จึงไมมีสิทธิยื่นคํารอง  ขณะ

ผูตายมีชีวิตไมเคยแจงเกี่ยวกับการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  อีกท้ัง        ผูคัดคานท่ี  ๒  ก็ไมเคยแจงผูรองวาผู

คัดคานท่ี  ๒  เปนบุตรบุญธรรมของผูตาย  ผูรองจึงยื่นคํารองขอตั้งผูจัดการมรดกโดยระบุทายาทผูตาย  ๔  คน

เทานั้น  ผูรองมิไดปดบังทรัพยมรดกของผูตาย  เพราะคํารองไดระบุทรัพยมรดกเทาท่ีตรวจสอบและรวบรวมได

ในขณะยื่นคํารองเทานั้น  อีกท้ังผูรองไมทราบผูตายมีท่ีดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน ๕ แปลง  รวมท้ัง

ไมทราบผูตายมีทองคํารูปพรรณ  อาวุธปน  เครื่องประดับ  และอัญมณีท่ีอยูในตูนิรภัย  ๓  ใบ  จํานวนเทาใด  

ผูตายกับนางลัดดาเขาหุนใหนางจันนะลอกูยืมเงินคนละ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  และเหตุท่ีผูรองมิไดระบุเงินซ่ึงนาง

จันนะลอชําระหนี้ในบัญชีทรัพยครั้งแรก  เพราะอยูระหวางการรวบรวมทรัพยมรดกซ่ึงผูตายรวมหุนกับผูอ่ืน

ปลอยเงินกูใหผูกูหลายราย  ผูรองลงช่ือในสารบัญจดทะเบียนโฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๓๘๕๘๒,  ๔๑๘๑๗,  

๔๖๕๕๘,  ๔๖๕๕๙,  ๔๖๕๖๐  ตําบลบางพูด  อําเภอเมืองปทุมธาน ี จังหวัดปทุมธานี  ในฐานะผูจัดการมรดก  

มิไดลงช่ือในฐานะเจาของกรรมสิทธ์ิ  และเหตุท่ีลงช่ือในสารบัญจดทะเบียนเพ่ือตองการออกใบแทนโฉนดท่ีดิน

ฉบับใหม  ซ่ึงผูรองตรวจพบวาโฉนดท่ีดินดังกลาวไดสูญหายไป  ผูรองไมมีสวนเกี่ยวของหรือรูเห็นกับนางลัด

ดาเกี่ยวกับสัญญากูยืมเงินระหวางผูตายกับนางแสงเทียน  ผูคัดคานท้ังสองไมเหมาะสมเปนผูจัดการมรดกของ

ผูตาย  ขอใหยกคํารอง  

 

 

 

 



  ระหวางไตสวน  ผูคัดคานท่ี  ๑  ยื่นคํารองขอถอนคํารองขอเพิกถอนผูจัดการมรดก  ศาลมีคําส่ัง

อนุญาต 

  ทางไตสวนผูคัดคานท่ี  ๒  นําสืบวา  ผูคัดคานท่ี  ๒  เปนบุตรบุญธรรมของผูตาย  ตามสําเนา

ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมและบันทึก  เอกสารหมาย  ค.๑  วันท่ี  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๔๘  ผูรองยื่นคํารองขอ

เปนผูจัดการมรดกของผูตาย  โดยมิไดระบุในคํารองวา  ผูคัดคานท่ี  ๒  และนางสาวจรัสศรีเปนบุตรบุญธรรม

ของผูตาย  ตามบัญชีเครือญาต ิ เอกสารหมาย  ร.๖  ท้ังท่ีผูตายและผูคัดคานท่ี  ๒  เคยไดแจงใหผูรองทราบ  และ

ผูรองมิไดระบุท่ีดินโฉนดเลขท่ี  ๒๑๘๗๘,  ๒๑๘๗๙,  ๒๑๙๒๐,  ๒๑๙๒๑,  ๒๑๙๒๒  ตําบลพยอม  อําเภอวัง

นอย  (พระราชวัง)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กับทรัพยสินในตูนิรภัยอีก ๓ ใบ  ตามบัญชีทรัพย  เอกสารหมาย  

ค.๑๐  ซ่ึงมีมูลคาหลายลานในบัญชีทรัพย  เอกสารหมาย  ร.๘  ผูรองจึงมีเจตนาปดบังทายาทและทรัพยมรดก

ของผูตาย  เพ่ือมิใหทายาทไดรับสวนแบงทรัพยมรดก  ตอมาประมาณเดือนตุลาคม  ๒๕๔๘  ผูรองกับนางลัดดา  

มารดาของผูรองไดรวมกันลักสัญญากูยืมเงินซ่ึงนางแสงเทียน  กูยืมเงินของผูตายจํานวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  และ

ใหนางแสงเทียนทําสัญญากูยืมฉบับใหม  โดยระบุนางลัดดาเปนผูใหกูยืม  ตามสําเนาสัญญากูยืมเงิน  เอกสาร

หมาย  ค.๓๒  และ  ค.๓๓  ผูคัดคานท่ี  ๒  จึงไดฟองนางลัดดาตอศาลนี้  ขอหาลักทรัพย  เอาไปเสียซ่ึงเอกสาร  

และรับของโจร  ตามสําเนาคําฟอง  เอกสารหมาย  ค.๓๗  ตอมาวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๔๙  ผูรองมอบอํานาจ

ใหนางลัดดา  มารดาของผูรองไปรับเงินกูยืมของผูตายมาจากนางจันนะลอ  ซ่ึงเคยกูยืมเงินผูตายจํานวน  

๔๐๐,๐๐๐  บาท  ตามสําเนาโฉนดท่ีดิน หนังสือมอบอํานาจ  และหนังสือสัญญาจํานองท่ีดิน เอกสารหมาย       

ค.๒๖  ถึง ค.๒๘  ตอมาวันท่ี  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๐  ผูรองไดยื่นบัญชีทรัพยของผูตาย  โดยระบุท่ีดินในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาจํานวน  ๕  แปลง  และทรัพยสินในตูนิรภัยจํานวน  ๓  ใบ  ตามบัญชีทรัพย  เอกสารหมาย    

ร.๑๗  และ  ร.๑๘  ซ่ึงบัญชีทรัพยนี้  ผูรองมิไดระบุเงินซ่ึงผูรองมอบอํานาจใหนางลัดดาไปรับมาจากนางจัน

นะลอในบัญชีทรัพย  ผูคัดคานท่ี  ๒  จึงไดฟองผูรองกับนางลัดดาตอศาลนี้  ขอหายักยอกทรัพย  ตามสําเนาคํา

ฟอง  เอกสารหมาย ค.๒๙  ตอมาวันท่ี  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ผูรองไดดําเนินการเปล่ียนช่ือผูถือกรรมสิทธ์ิใน

ท่ีดินโฉนดเลขท่ี  ๓๘๕๘๒,  ๔๑๘๑๗,  ๔๖๕๕๘,  ๔๖๕๕๙,  ๔๖๕๖๐  ตําบลบางพูด  อําเภอเมืองปทุมธาน ี 



จังหวัดปทุมธานี  ของผูตาย  มาเปนช่ือของผูรองในฐานะผูจัดการมรดก  ตามสําเนาโฉนด  เอกสารหมาย  ค.๑๑  

ถึง  ค.๑๕  แตผูรองมิไดจัดทําบัญชีทรัพยเกี่ยวกับท่ีดินดังกลาวเพ่ิมเติม  ผูคัดคานท่ี  ๒  จึงไดฟองผูรองตอศาล

จังหวัดปทุมธานี  ขอหายักยอกทรัพยมรดก  ตามสําเนาคําฟอง  เอกสารหมาย  ค.๑๖  ถึง  ค.๒๐  ตอมาวันท่ี  ๒๕  

กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  ผูรองไดยื่นบัญชีทรัพยระบุเงินท่ีนางลัดดารับมาจากนาง     จันนะลอ  โดยระบุเงินนี้เปน

ของนางลัดดากึ่งหนึ่ง  และผูรองระบุเงินท่ีผูตายใหนางแสงเทียนกูยืมเงินไป  โดยระบุผูตาย  นางลัดดา  และนาย

สิทธิเดช  สิทธิธรรม  ลงทุนรวมกัน  รวมท้ังระบุท่ีดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานีเปน

ทรัพยของผูตายดวย  ตามบัญชีทรัพย  เอกสารหมาย  ค.๒๓  ซ่ึงทรัพยสินตามรายการนี้  ผูรองไดทําบัญชีทรัพย

หลังผูคัดคานท่ี  ๒  ฟองคดีอาญาแลว  การกระทําของผูรองท้ังหมดเปนการปดบังทายาทและทรัพยมรดก  เพ่ือมิ

ใหทายาทมีสิทธิรับมรดก  รวมท้ังยักยอกทรัพยมรดก  ซ่ึงถือวาผูรองไมเหมาะสมเปนผูจัดการมรดกของผูตาย

ตอไป  ขอใหศาลมีคําส่ังถอนผูรองออกจากการเปนผูจัดการมรดก  และแตงตั้งผูคัดคานท่ี  ๒  เปนผูจัดการมรดก

ของผูตายแทนตอไป 

  ผูรองนําสืบวา  ผูตายกับนางง้ิมไมมีบุตรดวยกัน  แตนําบุตรของพ่ีนองของผูตายมาอุปการะ

เล้ียงดู  สวนผูตายกับนางลัดดามีบุตรดวยกัน  ๔  คน  คือผูรอง  นางสาวนภา  นางสาวศิริวรรณ  และนายเอกชัย 

วันท่ี ๒๕  กันยายน  ๒๕๔๘  ผูตายถึงแกความตาย  วันท่ี  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๔๘  ผูรองจึงไดยื่นคํารองขอใหตั้ง

ผูรองเปนผูจัดการมรดกของผูตาย  โดยมิไดทราบมากอนวา  ผูตายไดจดทะเบียนรับผูคัดคานท่ี  ๒  กับนางสาว

จรัสศรี  เปนบุตรบุญธรรม  เนื่องจากขณะผูตายมีชีวิตอยู  ผูตายและผูคัดคานท่ี  ๒  ไมเคยแจงใหผูรองทราบ  

และผูรองไมทราบผูตายมีท่ีดินโฉนดเลขท่ี  ๒๑๘๗๘,  ๒๑๘๗๙,  ๒๑๙๒๐,  ๒๑๙๒๑,  ๒๑๙๒๒  ตําบล

พยอม  อําเภอวังนอย  (พระราชวัง)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รวมท้ังผูรองก็ไมเคยทราบจํานวนและราคา

ทองคํารูปพรรณ  และทรัพยสินท่ีอยูในตูนิรภัย  ๓  ใบ  ผูรองมาทราบผูคัดคานท่ี  ๒  และนางสาวจรัสศรีเปน

บุตร  บุญธรรม  และผูตายมีท่ีดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน  ๕  แปลง  หลังผูคัดคานท่ี  ๒  ยื่นคํารอง

ขอถอนผูจัดการมรดกแลว  วันท่ี  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๔๙  ผูรองไดมอบอํานาจใหนาง   ลัดดาไปรับเงินกับนาง

จันนะลอจํานวน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท  ซ่ึงปจจุบันผูรองไดเก็บเงินไว  เพ่ือนําเงินมาตรวจสอบหุนสวนและแบงปน



กับทายาท พรอมประชุมทายาท  เนื่องจากผูตายลงทุนรวมหุนกับผูอ่ืนปลอยเงินกูใหกับผูกูหลายราย  วันท่ี  ๑๙  

เมษายน  ๒๕๕๐  ผูรองจึงไดจัดทําบัญชีทรัพยระบุท่ีดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน  ๕  แปลง  เปน

ทรัพยมรดกของผูตาย  ตามบัญชีทรัพย  เอกสารหมาย  ร.๑๗  และ  ร.๑๘  โดยผูรองไมเคยเห็นโฉนดท่ีดินแปลง

ดังกลาว  ซ่ึงขณะท่ีผูรองทําบัญชีทรัพยนี ้ ผูรองไมทราบผูตายมีท่ีดินในจังหวัดปทุมธานีจํานวน  ๕  แปลง  และ

ผูรองกําลังตรวจสอบหุนสวนของผูตายเกี่ยวกับการปลอยเงินกู  วันท่ี  ๖  พฤษภาคม ๒๕๕๐ ทายาทผูมีสิทธิรับ

มรดกของผูตายตกลงเปดตูนิรภัย  และไดแบงทรัพยมรดกบางสวน  ซ่ึงในวันดังกลาวไดพบโฉนดท่ีดินใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน  ๕  แปลง  ประมาณเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๐  ผูรองตรวจสอบพบวาผูตายเปน

เจาของกรรมสิทธ์ิท่ีดินโฉนดเลขท่ี  ๓๘๕๘๒,  ๔๑๘๑๗,  ๔๖๕๕๘,  ๔๖๕๕๙,  ๔๖๕๖๐  ตําบลบางพูด  

อําเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  แตผูรองหาตนฉบับโฉนดท่ีดินไมพบ  ผูรองจึงไดมอบอํานาจให

นางสาวนภาไปแจงความโฉนดท่ีดินสูญหายตามสําเนารายงานประจําวันรับแจงเปนหลักฐาน  เอกสารหมาย     

ร.๒๗  วันท่ี  ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐  ผูรองติดตอเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธาน ี เพ่ือขอออกใบแทนโฉนดท่ีดนิ

ฉบับใหม  ซ่ึงเจาพนักงานท่ีดินแนะนําใหจดทะเบียนใสช่ือผูจัดการมรดกในโฉนดท่ีดิน  ผูรองจึงไดใสช่ือผูรอง

ในสารบัญโฉนดท่ีดินในจังหวัดปทุมธานีจํานวน  ๕  แปลง  ตามสําเนาโฉนดท่ีดิน  เอกสารหมาย  ค.๑๑  ถึง     

ค.๑๕  ซ่ึงปจจุบันท่ีดินจํานวน  ๕  แปลง  มิไดมีการจําหนายจายโอนใหผูอ่ืน  วันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑      

ผูรองจึงไดทําบัญชีทรัพยแนบทายคําคัดคานเพ่ิมเติม  โดยระบุท่ีดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน  ๕  

แปลง  ท่ีดินในจังหวัดปทุมธานีจํานวน  ๕  แปลง  และระบุสิทธิเงินกูท่ีผูตาย  รวมหุนกับผูอ่ืน  ซ่ึงรวมเงินท่ีให

นางจันนะลอกูยืมไปดวย  ผูรองไมไดมีสวนเกี่ยวของกับนางสาว    ลัดดาซ่ึงผูคัดคานท่ี  ๒  ไดฟองเปนคดีอาญา

ขอหาลักทรัพย  อีกท้ังชวงท่ีผูคัดคานท่ี ๒  กลาวหาวา  นางลัดดาไดลักเอาสัญญากูยืมเงินเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม  

๒๕๔๘  ซ่ึงเปนชวงเวลากอนท่ีศาลมีคําส่ังตั้งผูรองเปนผูจัดการมรดก  ผูคัดคานท่ี  ๒  ยื่นคํารองขอถอนผูจัดการ

มรดก  รวมท้ังยื่นฟองผูรองและนางลัดดาเปนคดีอาญาหลายคดี  เพ่ือขัดขวางมิใหผูรองจัดการทรัพยมรดกได

สะดวก   



  พิเคราะหพยานหลักฐานของผูคัดคานท่ี  ๒  และผูรองแลว  ขอเท็จจริงเบ้ืองตน  รับฟงไดวา  

วันท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๔๘  ผูตายไดถึงแกความตาย  วันท่ี  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๔๘  ผูรองยื่นคํารองขอตั้ง

ผูจัดการมรดกของผูตาย  วันท่ี  ๑๓  ธันวาคม ๒๕๔๘  ศาลมีคําส่ังตั้งผูรองเปนผูจัดการมรดกของผูตาย 

  คดีมีประเด็นตองวินิจฉัยประการแรกวา  ผูคัดคานท่ี  ๒  มีสิทธิยื่นคํารองขอถอนผูจัดการมรดก

หรือไม  เห็นวา  ช้ันไตสวนผูคัดคานท่ี  ๒  ไดสงสําเนาทะเบียนการรับรองบุตร  เอกสารหมาย  ค.๑  ตอศาล  ซ่ึง

ผูรองก็แถลงยอมรับขอเท็จจริงวา  ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรมนั้นไดถายสําเนามาจากตนฉบับ  อีกท้ังผู

คัดคานท่ี  ๒  และผูรองแถลงยอมรับขอเท็จจริงรวมกันวา  ทายาทผูมีสิทธิรับมรดกของผูตายมีจํานวน  ๖  คน  

คือพ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกับผูรองจํานวน  ๔  คน  และนางสาวจรัสศรีกับผูคัดคานท่ี  ๒  ดังนั้น  เม่ือ

ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมเปนเอกสารมหาชน  และกฎหมายใหสันนิษฐานไวกอนวา  เปนเอกสารท่ีแทจริง

และถูกตอง  ขอเท็จจริงจึงฟงไดวาผูคัดคานท่ี  ๒  เปนบุตรบุญธรรมของผูตาย  ผูคัดคานท่ี  ๒  จึงเปนทายาทโดย

ธรรมและมีสิทธิรับมรดกของผูตาย  ผูคัดคานท่ี  ๒  จึงมีสิทธิยืน่คํารองขอถอนผูรองออกจากผูจัดการมรดกได 

  คดีมีประเด็นตองวินิจฉัยประการท่ีสองวา  กรณีมีเหตุสมควรท่ีจะถอนผูรองออกจากการเปน

ผูจัดการมรดกหรือไม  และผูคัดคานท่ี  ๒  สมควรท่ีจะเปนผูจัดการมรดกรายนี้แทนผูรองหรือไม  ซ่ึงเหตุท่ีผู

คัดคานท่ี  ๒  อางเพ่ือถอนผูรองจากการเปนผูจัดการมรดกมีหลายประการ  โดยเหตุท่ีผูคัดคานท่ี  ๒  อาง

ประการแรกวา  ผูรองยื่นคํารองขอใหศาลตั้งผูจัดการมรดกของผูตายโดย  ผูรองปดบังทายาทและปดบังทรัพย

มรดกนั้น  เห็นวา  หลังผูตายไดจดทะเบียนรับผูคดัคานท่ี ๒ และนางสาวจรัสศรีเปนบุตรบุญธรรมไว  ผูคัดคาน

ท่ี  ๒  ก็มิไดมีทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมเก็บไว  แตผูคัดคานท่ี  ๒  ไดเห็นทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมหลัง

มอบหมายใหทนายความตรวจสอบ  และ ผูคัดคานท่ี  ๒  ก็ไดมอบหมายใหทนายความยื่นคํารองในคดีนี ้  ซ่ึงถือ

วาผูคัดคานท่ี  ๒ ทราบผูตายจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมหลังผูรองยื่นคํารอง  และผูคัดคานท่ี  ๒  ก็ไมทราบ

วา ขณะผูรองยื่นคํารอง  ผูรองทราบหรือไมวาผูตายไดจดทะเบียนรับผูคัดคานท่ี ๒ และนางสาวจรัสศรีเปนบุตร

บุญธรรมไว  ซ่ึงแมผูคัดคานท่ี  ๒  เบิกความตอบถามคานวา  ผูคัดคานท่ี ๒  ทราบผูตายไดรับ     ผูคัดคานท่ี  ๒  

และนางสาวจรัสศรีเปนบุตรบุญธรรมขณะศึกษาอยูช้ันประถมศึกษา  และเบิกความตอบซักถามยืนยัน  ผูตายเคย



บอกผูรองและบุคคลอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนรับผูคัดคานท่ี ๒ และนางสาวจรัสศรีเปนบุตรบุญธรรม  แตผู

คัดคานท่ี ๒ ก็เพียงกลาวอางลอย ๆ โดยมิไดมีพยานหลักฐานใดมาสนับสนุนคําเบิกความนั้น  สวนท่ีนายประ

วิทยพยานผูคัดคานท่ี ๒ เบิกความตอบถามคานยืนยันตนทราบวา  ผูตายรับผูคัดคานท่ี  ๒  และนางสาวจรัสศรี

เปนบุตรบุญธรรม  แตนายประวิทยก็ไมทราบผูตายไดดําเนินการจดทะเบียนรับผูคัดคานท่ี  ๒  และนางสาวจรัส

ศรีเปนบุตรบุญธรรมหรือไม  อีกท้ังตามทะเบียนบานของผูตายทายคํารองขอถอนผูจัดการมรดกของผูคัดคาน    

ท่ี  ๑  ก็มิไดมีช่ือผูคัดคานท่ี  ๒  และนางสาวจรัสศรีเปนบุตรบุญธรรมของผูตายตามท่ีผูคัดคานท่ี ๒ เบิกความ

ตอบถามคานไม  ประกอบกับหลังผูตายไดจดทะเบียนรับผูคัดคานท่ี  ๒  และนางสาว   จรัสศรีเปนบุตรบุญ

ธรรมแลว   ผูคัดคานท่ี  ๒  ก็ไมเคยมาพักอาศัยรวมบานกับผูตาย ขอเท็จจริงจึงฟงมิไดวาขณะผูรองยื่นคํารอง    

ผูรองไดทราบผูตายจดทะเบียนรับผูคัดคานท่ี  ๒  และนางสาว    จรัสศรีเปนบุตรบุญธรรม  ดังนั้น  การท่ีผูรอง

มิไดระบุในคํารองวา  ผูคัดคานท่ี ๒ และนางสาว    จรัสศรีเปนทายาทของผูตาย  จึงถือไมไดวาผูรองปดบัง

ทายาทผูตาย  สวนท่ีผูรองมิไดระบุท่ีดินโฉนดเลขท่ี  ๒๑๘๗๘,  ๒๑๘๗๙,  ๒๑๙๒๐,  ๒๑๙๒๑,  ๒๑๙๒๒ 

ตําบลพะยอม  อําเภอวังนอย (พระราชวัง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทองคํารูปพรรณ  อาวุธปน เครื่องประดับ 

และอัญมณี  ซ่ึงเปนทรัพยมรดกของผูตายในบัญชีทรัพยนั้น  เห็นวา  ไมมีบทบัญญัติตามกฎหมายใดท่ีบัญญัติวา  

คํารองขอใหศาลตั้งผูจัดการมรดกจะตองระบุถึงทรัพยมรดกของผูตายท้ังหมด  และตามคํารองของผูรองก็ระบุ

ชัดเจนเกี่ยวกับทรัพยมรดกของผูตายใน ขอ ๓.บรรทัดท่ี ๒  วา “...โดยเทาท่ีผูรองตรวจสอบและรวบรวมทรัพย

มรดกในขณะนี้...”  ซ่ึงตามคํารองนั้น  แสดงวาผูรองระบุทรัพยมรดกเทาท่ีตรวจสอบและรวบรวมทรัพยมรดก

พบในขณะยื่นคํารอง  ประกอบกับตามคํารอง  ผูรองก็หาไดระบุยืนยันวา  นอกจากทรัพยมรดก ตามบัญชีทรัพย  

เอกสารหมาย ร.๘ แลว  ผูตายไมมีทรัพยมรดกอ่ืน ๆ อีกแตอยางใดไม  ท้ังเม่ือศาลตั้งผูรองเปนผูจัดการมรดก

ของผูตายแลว  ผูรองก็ยอมมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองจัดทําบัญชีทรัพยมรดกและแบงปนทรัพยมรดกใหแก

ทายาทใหแลวเสร็จ   ดังนั้น  การท่ีผูรองมิไดอางถึงท่ีดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน ๕ แปลง  และ

จํานวนทรัพยสินในตูนิรภัยในบัญชีทรัพยนั้น   ถือมิไดวาผูรองปดบังทรัพยมรดกผูตาย   สวนเหตุท่ี ผูคัดคานท่ี  

๒  อางประการท่ีสองวา   ผูรองเบียดบังหรือยักยอกทรัพยมรดกของเจามรดกนั้น      เห็นวา  แมทรัพยสินซ่ึงเปน



ท่ีดินของผูตายตามสําเนาโฉนดเลขท่ี ๓๘๕๘๒,  ๔๑๘๑๗,  ๔๖๕๕๘,  ๔๖๕๕๙, ๔๖๕๖๐ ตําบลบางพูด 

อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เอกสารหมาย       ค.๑๑  ถึง  ค.๑๕  จะมีการเปล่ียนช่ือจากช่ือของเจา

มรดกท่ีมีช่ือเปนผูถือกรรมสิทธ์ิอยูในท่ีดินเหลานั้นมาเปนช่ือผูรองก็ตาม   แตช่ือของผูรองท่ีปรากฏในสําเนา

สารบัญจดทะเบียนทายสําเนาโฉนดท่ีดินเหลานั้นก็ระบุชัดเจนวา   ผูรองถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกลาวแทนเจา

มรดกในฐานะท่ีผูรองเปนผูจัดการมรดกของเจามรดกเทานั้น   ผูรองมิไดมีช่ือเปนผูถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตาม

สําเนาโฉนดท่ีดินเอกสารหมาย ค.๑๑ ถึง  ค.๑๕  ของเจามรดกในฐานะเปนทรัพยสินสวนตัวของผูรองแตอยาง

ใด  การมีช่ือถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของผูรองในฐานะผูจัดการมรดกของเจามรดกก็เทากับ    มีช่ือถือกรรมสิทธ์ิ

แทนทายาททุกคนของเจามรดกนั่นเอง  ประกอบกับผูรองทราบผูตายมีท่ีดินดังกลาวหลังผูรองยื่นบัญชีทรัพย  

ตามเอกสาร  ร.๑๗  และ  ร.๑๘  ไปแลว  เนื่องจากหลังผูรองทราบผูตายมีท่ีดินดังกลาว  ผูรองก็ไดตรวจสอบ

พบวา  โฉนดท่ีดินดังกลาวสูญหาย  ผูรองก็ได มอบอํานาจใหนางสาวนภาแจงความเอกสารสูญหายในวันท่ี  ๑๘  

มิถุนายน  ๒๕๕๐  ดังนั้น  การท่ี ผูรองดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือในโฉนดท่ีดินจากช่ือของเจามรดกท่ีมีช่ือ

เปนผูถือกรรมสิทธ์ิ   อยูในท่ีดินเหลานั้นมาเปนช่ือผูรอง  และผูรองไมนําท่ีดินในจังหวัดปทุมธานีจํานวน ๕  

แปลง  มาระบุในบัญชีทรัพยตามเอกสาร  ร.๑๗  และ  ร.๑๘  พฤติการณเชนนี้ยังถือไมไดวาผูรองปกปดหรือ 

เบียดบังทรัพยมรดกของเจามรดก   สวนท่ีผูคัดคานท่ี ๒  อางวา  ผูรองยักยอกเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  ซ่ึงผู

รองมอบอํานาจใหนางลัดดาไปรับมาจากนางจันนะลอนั้น  เห็นวา   ผูคัดคาน ท่ี  ๒  มิไดนําสืบใหเห็นวา  ผูรอง

ไดนําเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐  บาท ไปใชสวนตัวอยางไร  แตผูคัดคานท่ี  ๒  นําสืบอางเพียงวา   ผูรองยักยอกเงิน

โดยอาศัยเหตุผูรองรับเงินมาแลวไมระบุเงินในบัญชีทรัพยเทานั้น  สวนผูรองนําสืบวา  หลังจากศาลมีคําส่ังตั้งผู

รองเปนผูจัดการมรดกของเจามรดก  ผูรองก็เรียกประชุมทายาท  เพ่ือแบงปนทรัพยมรดกสวนท่ีผูตายเปนเจา

กรรมสิทธ์ิคนเดียว  และตองการใหทายาทรับทราบทรัพยมรดกสวนท่ีผูตายรวมหุนสวนกับผูอ่ืน  แตหลังผูรอง

เรียกประชุมทายาท  ผูคัดคานท่ี  ๒  ก็ไมเคยเขารวมประชุมดวยตนเองเลย  เพียงแตสงทนายความเขารวมประชุม

เทานั้น   ซ่ึงถือวาผูรองมีเหตุขัดของเกี่ยวกับการจัดการมรดกใหนารับฟง  ประกอบกับนับถึงปจจุบันผูรองก็ยัง

จัดการทรัพยมรดกไมแลวเสร็จ  และผูรองไดยื่นบัญชีทรัพยระบุเงินจํานวนนี้     ในบัญชีทรัพย  เอกสารหมาย  



ค.๒๓  แลว   ดังนั้น  การท่ีผูรองรับเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐  บาท  แตผูรองมิไดนําเงินดังกลาวมาลงในบัญชีทรัพย

มรดกของเจามรดก  ตามเอกสารหมาย  ร.๑๗  และ  ร.๑๘  ถือไมไดวาผูรองปกปดหรือเบียดบังทรัพยมรดกของ

เจามรดก  สวนเหตุท่ีผูคัดคานท่ี ๒ อางประการท่ีสามวา  ผูรองรวมกับนางลัดดาลักสัญญากูยืมเงินระหวางผูตาย

กับนางแสงเทียน  เห็นวา   เหตุท่ีผูคัดคานท่ี  ๒  นําสืบอาง  นางลัดดารวมกับผูรองลักทรัพยเกิดขึ้นกอนผูรอง

ไดรับแตงตั้งเปนผูจัดการมรดก  และนางแสงเทียนก็มิไดเบิกความยืนยันผูรองรวมกับนางลัดดาลักสัญญากูยืม

เงินระหวางผูตายกับนางแสงเทียนอยางไร  อีกท้ังผูคัดคานท่ี  ๒  ก็ไดฟองนางลัดดาขอลักทรัพยเพียงคนเดียว 

ดังนั้น  เหตุท่ีผูคัดคานท่ี  ๒  ยกขึ้นอางจึงมิไดเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของผูรองในฐานะผูจัดการมรดกแต

อยางใด  กรณีจึงไมสามารถนําเหตุนี้มาถอนผูรองจากการเปนผูจัดการมรดกของเจามรดกได   สวนเหตุท่ีผู

คัดคานท่ี  ๒  อางประการท่ีส่ีวา  ผูรองมิไดจัดรวบรวมทรัพยมรดกของเจามรดกมาแบงปนใหแกทายาทใหเสร็จ

ส้ินภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และผูรองมิไดจัดทําบัญชีทรัพยมรดกตามท่ีกฎหมายกําหนดไว  เห็นวา 

หลังจากศาลมีคําส่ังตั้งผูรองเปนผูจัดการมรดกของเจามรดกแลว  ผูรองไดดําเนินการรวบรวมทรัพยมรดกของ

เจามรดก   เพ่ือแบงปนใหแกทายาทตลอดมา   แตสาเหตุท่ีผูรองยังมิไดแบงปนทรัพยสินใหแลวเสร็จ  และมิได

จัดทําบัญชีทรัพยมรดกของเจามรดกใหเสร็จส้ิน  เกิดจากเจามรดกมีทรัพยสินอยูเปนจํานวนมาก  และทรัพยสิน

บางสวนผูตายถือกรรมสิทธ์ิรวมกับผูอ่ืน  ผูรองจําเปนตองใชเวลาในการรวบรวมและตรวจสอบความถูกตอง  

ท้ังผูคัดคานท่ี  ๒  ก็ไมยอมรับแบงทรัพยมรดกจนกวามีการดําเนินคดีอาญาเสร็จกอน     ซ่ึงปจจุบันคดีอาญาบาง

คดีก็อยูระหวางการพิจาณาของศาลช้ันตนและของศาลอุทธรณภาค ๑  แตทรัพยสินสวนใดท่ีไมมีปญหา   ผูรองก็

ไดดําเนินการแบงทรัพยมรดกใหทายาทแลว   อีกท้ังผูรองก็ไดจัดการรวบรวมท่ีดินท่ีมีช่ือของเจามรดกเปนผูถือ

กรรมสิทธ์ิมาเปนช่ือของผูรองในฐานะผูจัดการมรดกของเจามรดก  ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวท้ังหมดเชนนี ้ ถือ

ไดวาผูรองในฐานะผูจัดการมรดกของ    เจามรดกไดดําเนินการรวบรวมทรัพยมรดกของเจามรดก  เพ่ือแบงปน

แกทายาทของเจามรดก      ทุกคน   แมจะยังรวบรวมไมเสร็จส้ินก็ถือไมไดวาผูรองละเลยไมยอมดําเนินการ

รวบรวมทรัพยมรดกของเจามรดกมาแบงปนแกทายาทดังท่ีผูคัดคานท่ี  ๒  นําสืบอางไม   สวนการท่ีผูรองไมได

ทําบัญชีทรัพยมรดกภายในกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนดนั้น  เห็นวา  แมผูรองจะไมไดทําบัญชีทรัพยมรดกของ



เจามรดกภายในกําหนดเวลาตามท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๗๒๘(๒)  และ ๑๗๒๙  วรรค

หนึ่ง กําหนดไวก็ตาม แตตามทางนําสืบของผูคัดคานท่ี ๒ มิไดความวา  เหตุท่ีผูรองไมไดทําบัญชีทรัพยมรดก

นั้นเกิดเพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรง  หรือการทุจริต  หรือความไมสามารถอันเห็นประจักษของผู

รองในฐานะผูจัดการมรดกของเจามรดกอยางไรตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 

๑๗๓๑  ดังนั้น  เม่ือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๗๓๑  มิไดบัญญัติบังคับใหศาลตองถอนผูรอง

จากการเปนผูจัดการมรดกของ    เจามรดก  หากแตใหอยูในดุลพินิจของศาล  ฉะนั้นเม่ือไมปรากฏวาผูจัดการ

มรดกจัดการมรดกโดยไมสุจริตอยางไร   ท้ังผูรองก็ไดตกลงแบงปนทรัพยมรดกใหแกทายาทไปบางแลว  แสดง

วาผูรองไดปฏิบัติหนาท่ีมาโดยตลอด   พฤติการณแหงคดีจึงยังไมสมควรถอนผูจัดการมรดกเชนกัน  อาศัยเหตุท่ี

ไดวินิจฉัยมาแลวขางตนท้ังหมด  พฤติการณของผูรองท้ังหมดยังไมมีเหตุสมควรใหถอนผูรองจากการเปน

ผูจัดการมรดก  และเม่ือวินิจฉัยดังนี้แลว  กรณีจึงไมจําตองวินิจฉัยปญหาผูคัดคานท่ี ๒ สมควรท่ีจะเปนผูจัดการ

มรดกรายนี้แทนหรือไมตอไป 

 จึงมีคําส่ังใหยกคํารองขอของผูคัดคานท่ี ๒  คาฤชาธรรมเนียมใหเปนพับ./ 

 

นายสมชัย  คชวรรณ 

 

นายปรีชา  ปติโกศล 

 

 

 

หมายเหตุ 

(1) เอกสารมหาชน คือเอกสารท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดทําขึ้นเพ่ือใชสาธารณประโยชนดวยอํานาจของ

กฎหมาย  และเพ่ือใหประชาชนตรวจดูและถือเอาประโยชนจากเอกสารนั้นๆ  ไดซ่ึงสถานะของเอกสาร

มหาชนนั้นเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพงมาตรา 127 และสําหรับคดีนี้ศาลวางหลัก



วินิจฉยัวา  ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมเปนเอกสารมหาชน  โดยศาลฎีกาเคยวินิจฉัยเปนบรรทัดฐาน

ไววา ทะเบียนสมรส  สําเนาแผนท่ีระวางซ่ึงพนักงานเจาหนาท่ีทําขึ้น  ทะเบียนราชพัสดุ  หนังสือนาย

ทะเบียนหุนสวน  สําเนาทะเบียนบานซ่ึงเจาหนาท่ีรับรอง  บันทึกขอตกลงตอทายทะเบียนหยา        

มรณบัตร  เหลานี้เปนเอกสารมหาชน  (ฎีกา1426/2497,120/25499,770/2511,225/2518,359/2538) 

(2) ประเด็นการปดบังจํานวนทายาทนั้น ศาลวินิจฉัยวา ขอเท็จจริงรับฟงไมไดวาขณะผูรองยื่นคํารองขอ

จัดการมรดกนั้น  ผูรองไดทราบวาผูตายจดทะเบียนรับผูคัดคานท่ี 2 และนางสาวจรัสศรีเปนบุตรบุญ

ธรรม  โดยอาศัยการช่ังน้ําหนักคําพยานท่ีวา  ผูคัดคานท่ี 2 มิไดมีทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมเก็บรักษา

ไว  และเพ่ิงจะทราบการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหลังจากผูรองยื่นคํารองแลว  สวนพยานปากอ่ืน

หรือพยานเอกสารก็ยังไมพอบงช้ีวาผูรองทราบหรือนาจะทราบวาผูตายจดทะเบียนรับผูคัดคานท่ี 2 และ

นางสาวจรัสศรีเปนบุตรบุญธรรม  อีกท้ังพฤติการณท่ีผูคัดคานท่ี 2 ไมเคยมาพักอาศัยรวมบานกับผูตาย

นั้นกลับสนับสนุนรูปคดีของผูรองดวย 

(3) ประเด็นการปดบังทรัพยมรดกนั้น  ศาลวางหลักวินิจฉัยวา  ไมมีบทบัญญัติใดตามกฎหมายท่ีกําหนดให

คํารองขอจัดการมรดกนั้นจะตองระบุทรัพยมรดกของผูตายไวท้ังหมด  และตามคํารองคดีนี้พอสอแสดง

เจตนาผูรองไดวาไดระบุทรัพยมรดกเทาท่ีตรวจสอบพบและรวบรวมไดในขณะยื่นคํารองเทานั้นโดย

มิไดยืนยันวา  ผูตายไมมีทรัพยมรดกอ่ืนๆ อีก  คดีจึงรับฟงไมไดวามีการปดบังทรัพยมรดก 

(4) พฤติการณท่ีเจามรดกมีทรัพยสินจํานวนมาก และบางสวนยังถือกรรมสิทธ์ิรวมกับบุคคลอ่ืนนั้น  กับการ

ท่ีผูรองไดแบงทรัพยมรดกสวนท่ีไมมีขอโตแยงใหแกทายาทไปบางแลว  ยอมเปนขอท่ีทําใหคําพยาน

ฝายผูรองนารับฟงขึ้น  

 

 นายสุโรจน  จันทรพิทักษ 

     14  สิงหาคม  2552 


