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หมวดท่ี 11 

คู่ความมรณะ 

 
 

เค้าโครงเรื่อง 

 1. บทบญัญตัใินประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่เกีย่วกบัคูค่วามมรณะ 

 2. บทบญัญตัติามขอ้ 1 แยกออกพจิารณาได ้5 ประการคอื 

  2.1 หลกัเกณฑท์ีศ่าลจะตอ้งเลือ่นการนัง่พจิารณาไปเมือ่คูค่วามมรณะ 

  2.2 การเขา้แทนทีคู่ค่วามมรณะ 

  2.3 อาํนาจศาลในการออกหมายเรยีก 

  2.4 อาํนาจศาลในการไต่สวนและมคีาํสัง่ 

  2.5 ผลของการเขา้แทนทีคู่ค่วามมรณะ 

 

สาระสาํคญั 

 1. การนัง่พจิารณาคดตี้องกระทําต่อหน้าคู่ความเพื่อให้กระบวนพจิารณาคดขีอง

ศาลเป็นไปดว้ยความเทีย่งธรรม และคู่ความทีม่าศาลจะไดร้กัษาผลประโยชน์ในเชงิคดี

ของเขา 

 2. ถ้าในระหว่างการพจิารณาคดีของศาลปรากฏคู่ความฝ่ายใดมรณะให้ศาลสัง่

เลือ่นการพจิารณาไปจนกวา่จะมผีูเ้ขา้มาแทนทีผู่ม้รณะ 

 3. ผูม้สีทิธเิขา้แทนทีคู่่ความผูม้รณะไดแ้ก่ทายาทของผูม้รณะ ผูจ้ดัการทรพัยม์รดก

ของผูม้รณะ หรอืบุคคลอื่นใดทีป่กครองทรพัยม์รดกไว ้

 4. การเขา้แทนทีคู่่ความผูม้รณะ บุคคลตามขอ้ 3 ยื่นคาํขอโดยทาํเป็นคาํรอ้งเขา้มา

เองภายใน 1 ปี นับแต่วนัที่คู่ความฝ่ายนัน้มรณะ หรอืคู่ความฝ่ายที่มชีวีติมคีําขอฝ่าย

เดยีวใหศ้าลหมายเรยีกใหเ้ขา้มา 
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วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 

 เมือ่ศกึษาบทเรยีนน้ีแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายการดาํเนินกระบวนพจิารณาเมือ่คูค่วามฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงมรณะได ้

 2. อธบิายถงึวธิกีารเขา้แทนทีคู่ค่วามผูม้รณะ 

 3. เขา้ใจอาํนาจศาลทีจ่ะออกหมายเรยีกเขา้มาแทนทีผู่ม้รณะ 

 4. เขา้ใจถงึคดปีระเภทใดทีจ่ะเขา้แทนทีคู่ค่วามผูม้รณะได ้

 5. ทราบผลของการเขา้แทนทีคู่ค่วามผูม้รณะ 
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หมวดท่ี 11 

คู่ความมรณะ 

 

 ทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นเรื่องการนัง่พจิารณาว่า การนัง่พจิารณาคดจีะตอ้งกระทําในศาลที่

คดนีัน้ยื่นไวใ้นวนัที่ศาลเปิดทําการและตามเวลาทํางานที่ศาลได้กําหนดไว ้ นอกจากน้ี 

จะต้องกระทําต่อหน้าคู่ความด้วย ทัง้น้ี เพื่อใหก้ระบวนพจิารณาคดขีองศาลเป็นไปโดย

เทีย่งธรรมและคู่ความทีม่าศาลจะไดร้กัษาผลประโยชน์ในเชงิคดขีองเขา เวน้แต่จะไปเขา้

ขอ้ยกเวน้ทีใ่หพ้จิารณาคดลีบัหลงัคูค่วามได ้

 ถ้าในระหว่างพจิารณาคดีของศาล ปรากฏว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้มรณะ

เสยีก่อนศาลพพิากษาคด ีศาลจะดําเนินการพจิารณาคดต่ีอไปเป็นการนัง่พจิารณาคดต่ีอ

หน้าคู่ความเพยีงฝา่ยเดยีวจงึไมยุ่ตธิรรมสาํหรบัคู่ความฝา่ยมรณะ เพือ่ใหก้ารนัง่พจิารณา

เป็นไปโดยเที่ยงธรรมดงัทีไ่ดก้ล่าวขา้งต้นประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งจงึได้

บญัญตัเิรื่องการพจิารณาคดเีกีย่วกบัคู่ความมรณะไว ้3 มาตราดว้ยกนัคอื มาตรา 42, 43 

และ 44 ซึง่มขีอ้ความดงัน้ี 

 มาตรา 42 ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในคดีที่ค้างพจิารณาอยู่ในศาลได้มรณะ

เสยีก่อนศาลพพิากษาคด ีใหศ้าลเลื่อนการนัง่พจิารณาไปจนกว่าทายาทของผูม้รณะหรอื

ผูจ้ดัการทรพัย์มรดกของผูม้รณะ หรอืบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรพัย์มรดกไวจ้ะได้เขา้มา

เป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะ โดยมีคําขอเข้ามาเอง หรอืโดยที่ศาลหมายเรียกให้เข้ามา 

เน่ืองจากคูค่วามฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงมคีาํขอฝา่ยเดยีว  คาํขอเชน่วา่น้ีจะตอ้งยื่นภายในกําหนด

หน่ึงปีนบัแต่วนัทีคู่ค่วามฝา่ยนัน้มรณะ 

 ถา้ไมม่คีาํขอของบุคคลดงักล่าวมาแลว้ หรอืไม่มคีําขอของคู่ความฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง 

ภายในเวลาทีก่าํหนดไว ้ใหศ้าลมคีาํสัง่จาํหน่ายคดเีรือ่งนัน้เสยีจากสารบบความ 

 มาตรา 43 ถ้าทายาทของผู้มรณะ หรอืผู้จดัการทรพัย์มรดกของผู้มรณะหรือ

บุคคลอื่นใดทีป่กครองทรพัยม์รดกประสงคจ์ะขอเขา้มาเป็นคู่ความแทน กใ็หย้ื่นคาํขอโดย

ทาํเป็นคาํรอ้งต่อศาลเพือ่การนัน้ 

 ในกรณีเชน่น้ี เมือ่ศาลเหน็สมควร หรอืเมือ่คู่ความฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงมคีาํขอศาลอาจ

สัง่ใหผู้ท้ ีจ่ะเขา้มาเป็นคู่ความแทนนัน้ แสดงพยานหลกัฐานสนับสนุนคําขอเช่นว่านัน้ได ้
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เมื่อไดแ้สดงพยานหลกัฐานดงักล่าวนัน้แลว้ใหศ้าลมคีาํสัง่อนุญาตหรอืไม่อนุญาตในการที่

จะเขา้มาเป็นคูค่วามแทน 

 มาตรา 44 คําสัง่ให้หมายเรยีกบุคคลใดเขา้มาแทนผู้มรณะนัน้ จะต้องกําหนด

ระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้บุคคลนัน้มโีอกาสคดัค้านในศาลว่าตนมไิด้เป็นทายาทของ    

ผูม้รณะหรอืมไิดเ้ป็นผูจ้ดัการทรพัยม์รดกหรอืผูป้กครองทรพัยม์รดกนัน้ 

 ทายาท ผูจ้ดัการทรพัยม์รดกหรอืบุคคลผูถู้กเรยีกไม่จําตอ้งปฏบิตัติามหมายเช่น

วา่นัน้ก่อนระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนดไวเ้พือ่การยอมรบัฐานะนัน้ไดล้ว่งพน้ไปแลว้ 

 ถา้บุคคลทีถู่กศาลหมายเรยีกนัน้ ยนิยอมรบัเขา้มาเป็นคู่ความแทนผูม้รณะใหศ้าล

จดรายงานพสิดารไวแ้ละดาํเนินคดต่ีอไป 

 ถ้าบุคคลนัน้ไม่ยินยอมหรือไม่มาศาล ให้ศาลทําการไต่สวนตามที่เห็นสมควร    

ถา้ศาลเหน็ว่าหมายเรยีกนัน้มเีหตุผลฟงัได ้กใ็หอ้อกคําสัง่ตัง้บุคคลผูถู้กเรยีกเป็นคู่ความ

แทนผูม้รณะแลว้ดาํเนินคดต่ีอไป ถา้ศาลเหน็วา่ขอ้คดัคา้นของบุคคลผูถู้กเรยีกมเีหตุผลฟงั

ได ้กใ็หศ้าลสัง่เพกิถอนหมายเรยีกนัน้เสยี และถา้คู่ความฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงไม่สามารถเรยีก

ทายาทอนัแทจ้รงิหรอืผูจ้ดัการทรพัยม์รดก หรอืบุคคลทีป่กครองทรพัยม์รดกของผูม้รณะ

เข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้มรณะได้ภายในกําหนดเวลาหน่ึงปี ก็ให้ศาลมีคําสัง่ตามที่

เหน็สมควรเพือ่ประโยชน์แหง่ความยุตธิรรม 

 จากบทบญัญตัทิัง้ 3 มาตราน้ี แยกออกพจิารณาได ้5 ประการ คอื 

 1. หลกัเกณฑท์ีศ่าลจะตอ้งเลือ่นการนัง่พจิารณาไปเมือ่คูค่วามมรณะ 

 2. การเขา้แทนทีคู่ค่วามมรณะ 

 3. อาํนาจศาลในการออกหมายเรยีก 

 4. อาํนาจศาลในการไต่สวนและมคีาํสัง่ 

 5. ผลของการเขา้แทนทีคู่ค่วามมรณะ 

 

1. หลกัเกณฑท่ี์ศาลจะต้องเล่ือนการนัง่พิจารณาไปเมื่อคู่ความมรณะ 

 หลกักฎหมาย 

    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 42 วรรคแรก บัญญัติว่า         

“ถา้คูค่วามฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงในคดคีา้งพจิารณาอยู่ในศาลไดม้รณะเสยีก่อนศาลพพิากษาคดี

ใหศ้าลเลื่อนการนัง่พจิารณาไปจนกว่าทายาทของผูม้รณะ หรอืผูจ้ดัการทรพัยม์รดกของ  
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ผูม้รณะ หรอืบุคคลอื่นใดทีป่กครองทรพัยม์รดกไวจ้ะไดเ้ขา้มาเป็นคู่ความแทนทีผู่ม้รณะ 

โดยมคีําขอเขา้มาเอง หรอืโดยที่ศาลมหีมายเรยีกให้เขา้มาเน่ืองจากคู่ความฝ่ายใดฝ่าย

หน่ึงมคีาํขอฝา่ยเดยีว คาํขอเชน่วา่น้ีจะตอ้งยืน่ภายในกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัทีคู่่ความฝา่ย

นัน้มรณะ” 

 ข้อพิจารณา 

 การทีศ่าลจะตอ้งเลื่อนการนัง่พจิารณาไปเพื่อใหบุ้คคลดงัระบุไวเ้ขา้มาเป็นคู่ความ

แทนทีผู่ม้รณะนัน้จะตอ้งประกอบดว้ยหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 1. มคีดอียูใ่นระหวา่งพจิารณาของศาลใดศาลหน่ึง 

 2. คูค่วามฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงมรณะก่อนศาลพพิากษาคด ี

 3. ศาลเลื่อนการนัง่พจิารณาไปจนกว่าทายาทของผู้มรณะ หรอืผู้จดัการทรพัย์

มรดกของผูม้รณะ หรอืบุคคลอื่นใดทีป่กครองทรพัยม์รดกไวจ้ะไดเ้ขา้มาเป็นคู่ความแทนที่

ผูม้รณะ 

 4. ตอ้งเป็นคดทีีฟ้่องรอ้งเกีย่วกบัทรพัยส์นิหรอืสทิธเิกีย่วกบัทรพัยส์นิ 

 1.  มีคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลใดศาลหน่ึง การพจิารณาคดเีกีย่วกบั

คูค่วามมรณะนัน้ตอ้งปรากฏวา่มคีดอียูใ่นระหวา่งพจิารณาของศาลใดศาลหน่ึง จะเป็นศาล

ชัน้ตน้ ศาลอุทธรณ์ หรอืศาลฎกีากไ็ด ้และคู่ความฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงไดม้รณะลงในระหวา่งที่

คดคี้างพจิารณาอยู่ในศาลนัน้ หากคดนีัน้ไดป้ระนีประนอมยอมความและศาลพพิากษา  

ตามยอมไปแลว้ หรอืคดนีัน้ถงึทีส่ดุไมถ่อืวา่เป็นคดอียูใ่นระหวา่งพจิารณาของศาล 

 2.  คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมรณะก่อนศาลพิพากษาคดี ในระหว่างทีค่ดคี้าง

พิจารณาอยู่ในศาลใดศาลหน่ึงนัน้ คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้มรณะลงก่อนศาลนัน้

พพิากษาคด ี

  2.1 คําว่า “คู่ความ” นัน้ ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 1 (1) ใหค้ําจํากดัความไวว้่า หมาย 

ถึง “บุคคลผู้ยื่นคําฟ้องหรอืถูกฟ้องต่อศาล และเพื่อประโยชน์แห่งการดําเนินกระบวน

พจิารณาใหร้วมถงึบุคคลผูม้สีทิธกิระทําการแทนบุคคลนัน้ ๆ ตามกฎหมายหรอืในฐานะ

ทนายความ” แต่ในเรื่องเขา้แทนที่คู่ความผู้มรณะตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 42 น้ี มเีฉพาะ

กรณีตวัความตายเท่านัน้ มไิด้หมายรวมไปถงึผูแ้ทน หรอืทนายความของตวัความด้วย 

เพราะกรณีทีผู่แ้ทนหรอืทนายความตายนัน้ไดแ้ยกไปบญัญตัไิวต่้างหากแลว้ในมาตรา 45 

แห่ง ป.ว.ิแพ่ง ดงันัน้คําว่า “คู่ความมรณะ” ในมาตรา 42 น้ี จงึหมายถงึตวัความเท่านัน้ 
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มไิด้รวมถึงผู้แทนหรอืทนายความด้วย นัยคําพพิากษาฎีกาที่ 809/2487 สมภารมอบ

อํานาจให้ผู้ใดฟ้องคดีแทนวดัถือว่าวดัเป็นตวัความ สมภารเป็นเพยีงผู้แทนวดัเท่านัน้    

แมต่้อมาสมภารมรณภาพ ผูน้ัน้กด็าํเนินคดต่ีอไปได ้

  2.2 คําว่า “มรณะ” นอกจากความตายแบบธรรมดาแล้ว น่าจะหมายรวมถึง

กรณีที่ตวัความถูกศาลสัง่ให้เป็นผู้สาบสูญด้วย ทัง้น้ี ป.พ.พ. ได้บญัญตัิถึงการตายไว ้     

2 ประการคอื การตายธรรมดาและการตายโดยผลของกฎหมาย (ป.พ.พ. มาตรา 61) 

  2.3 คําว่า “ตายก่อนศาลพพิากษาคด.ี..” หมายถงึการตายของคู่ความนัน้คดี

อยู่ในระหวา่งพจิารณาของศาลเป็นชัน้ ๆ ไป กล่าวคอื คดอีาจอยู่ในระหว่างพจิารณาของ

ศาลชัน้ตน้ ศาลอุทธรณ์ หรอืศาลฎกีา (คาํสัง่คาํรอ้งศาลฎกีาที ่60/2503 โจทกต์ายระหวา่ง

คดอียู่ในระหว่างพจิารณาของศาลฎกีา ภรยิาโจทกร์อ้งขอเขา้แทนทีโ่จทก ์เช่นน้ีศาลฎกีา

สัง่อนุญาตใหผู้ต้อ้งเขา้แทนทีโ่จทกผ์ูม้รณะและดาํเนินคดเีป็นโจทกต่์อไปได)้ 

   ข้อสงัเกต 

   1.  ในกรณีศาลพิพากษาคดีไปแล้วจนถึงชัน้บงัคบัคดี หากปรากฏว่า

คู่ความไดม้รณะในชัน้บงัคบัคด ีกรณีน้ีไม่ใช่มรณะในระหว่างพจิารณาคดขีองศาลนัน้อนั

จะต้องปฏบิตัติามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาตรา 42 เพราะในชัน้บงัคบั

คดนีัน้ไดก้ําหนดถงึสทิธแิละหน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตัติามคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ สทิธแิละหน้าที่

น้ีย่อมตกทอดทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1599 และมาตรา 

1600 (สทิธใินการบงัคบัคดตีามคําพพิากษาหรอืคาํสัง่นัน้มใิชส่ทิธเิฉพาะตวัจงึตกทอดแก่

ทายาท) 

    คําพพิากษาฎีกาที่ 347/2503 ในชัน้บงัคบัคด ีโจทก์ผู้ชนะคดถีึงแก่

ความตาย ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รบัพนิัยกรรมเต็มเป็นเจ้าหน้ีตามคําพพิากษาได้ตาม ป.พ.พ. 

มาตรา 1599 โดยไมค่าํนึงว่าจะตอ้งเขา้มาภายในกําหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัทีคู่่ความฝา่ยนัน้

มรณะหรอืไมเ่พราะไมใ่ชเ่รือ่งคูค่วามมรณะตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 42 

    คําพพิากษาฎีกาที่ 2532/2523 เมื่อคดถีึงที่สุดแล้วและจําเลยถึงแก่

กรรมในระหวา่งการบงัคบัคด ีหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบย่อมตกทอดทายาทตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 และ 1600 ไม่ใช่เป็นเรื่องคดคี้างพจิารณาอนั

จะตอ้งปฏบิตัติาม 
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มาตรา 42, 44 แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง ดงันัน้ ศาลชัน้ตน้จงึอาจออก

คาํบงัคบัแก่ผูจ้ดัการมรดกของจาํเลยไดโ้ดยไมต่อ้งออกหมายเรยีก หรอืมคีาํสัง่ใหผู้จ้ดัการ

มรดกของจาํเลยเขา้มาเป็นคูค่วามแทนจาํเลยเสยีก่อนแต่อยา่งใด 

    2. กรณีคู่ความมรณะภายหลงัศาลมคีําพพิากษาแลว้ แต่ยงัมไิดบ้งัคบัคดี

และมิใช่คดีที่ค้างอยู่ระหว่างพิจารณา กรณีน้ีถ้าคู่ความฝ่ายที่มรณะมีทนายความ

ดําเนินคดแีทนอยู่ก่อนแลว้ ทนายความย่อมยื่นอุทธรณ์ได ้เมื่อทนายความยื่นอุทธรณ์คดี

จงึอยู่ในระหว่างพจิารณา ทายาท หรอืผูจ้ดัการ หรอืผูป้กครองทรพัย์มรดกของคู่ความ    

ผูม้รณะรอ้งขอเขา้แทนทีคู่่ความผูม้รณะได้ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง

มาตรา 42 (คาํพพิากษาฎกีาที ่2115/2517) 

    3. ในระหว่างการพจิารณาคําร้องคดัค้าน (ร้องขดัทรพัย์) ตามประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่มาตรา 288 นัน้ หากปรากฏวา่โจทกห์รอืผูร้อ้งมรณะ ตอ้ง

ถอืว่าเป็นการมรณะในระหว่างคดทีีอ่ยู่ในระหว่างการพจิารณาของศาลนัน่เอง เพราะการ

พจิารณาคํารอ้งคดัคา้นตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 288 กําหนดใหศ้าลพจิารณาและชีข้าดไป

อย่างคดธีรรมดา เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงถึงแก่มรณะ บุคคลดงัระบุไว้ใน ป.ว.ิแพ่ง 

มาตรา 42 เขา้มาเป็นคูค่วามแทนทีไ่ด ้(คาํพพิากษาฎกีาที ่84-85/2481 

 3.  ศาลเล่ือนการนัง่พิจารณาไปจนกว่าทายาทของผู้มรณะ หรือผู้จดัการ

ทรพัยม์รดกของผูม้รณะ หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีปกครองทรพัยม์รดกไว้จะได้เข้ามาเป็น

คู่ความแทนท่ีผู้มรณะ เมือ่คู่ความฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงมรณะในระหว่างทีค่ดคีา้งพจิารณาอยู่

ในศาล ศาลตอ้งเลือ่นการนัง่พจิารณาไปจนกวา่จะมผีูเ้ขา้มาเป็นคูค่วามแทนทีผู่ม้รณะ 

  3.1 การเลื่อนการนัง่พจิารณาของศาลกรณีคู่ความมรณะเป็นดุลพนิิจของศาล

หรอืเป็นบทบงัคบัให้ต้องเลื่อนการนัง่พจิารณา สําหรบัการเลื่อนการนัง่พจิารณากรณี

คูค่วามมรณะเป็นบทบงัคบัทีบ่ญัญตัไิวใ้หศ้าลตอ้งเลือ่นจะใชดุ้ลพนิิจไมไ่ด ้

  3.2 ระยะเวลาทีศ่าลสัง่เลือ่นการนัง่พจิารณากรณคีู่ความมรณะ ศาลจะสัง่เลื่อน

ไปจนกว่าทายาทของผู้มรณะ หรอืผู้จดัการทรพัย์มรดกของผู้มรณะ หรอืบุคคลอื่นใดที่

ปกครองทรพัยม์รดกไวจ้ะไดเ้ขา้มาเป็นคูค่วามแทนทีผู่ม้รณะ ซึง่บุคคลเหลา่น้ี มคีาํขอเขา้มา

เอง หรอืโดยทีศ่าลมหีมายเรยีกใหเ้ขา้มาเน่ืองจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมคีําขอฝา่ยเดยีว 

คาํขอเชน่วา่น้ีจะตอ้งยืน่ภายในกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัทีคู่ค่วามฝา่ยนัน้มรณะ 
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 4.  ต้องเป็นคดีท่ีฟ้องร้องเก่ียวกบัทรพัยสิ์น หรือสิทธิเก่ียวกบัทรพัยสิ์น การ

พจิารณาคดเีกีย่วกบัคู่ความมรณะ คดนีัน้จะตอ้งเป็นคดทีีฟ้่องรอ้งเกีย่วกบัทรพัยส์นิ หรอื

สทิธเิกีย่วกบัทรพัยส์นิ ซึง่ทายาทอาจรบัมรดกความได ้เพราะสทิธดิงักล่าวย่อมเป็นมรดก

ตกทอดไปยงัทายาทตาม ป.พ.พ. มาตรา 1599, 1600 ถ้าตามกฎหมายและโดยสภาพ

สทิธนิัน้เป็นการเฉพาะตวัผูม้รณะโดยแท้แล้วไม่เป็นมรดกของผู้มรณะทายาทจะเขา้รบั

มรดกความไมไ่ด ้เชน่ 

  1. คดเีรื่องแต่งตัง้หรอืถอดถอนผูจ้ดักรรมรดก ไม่เป็นคดทีีท่ายาทจะรบัมรดก

ความได ้เพราะไมเ่ป็นมรดก (คาํพพิากษาฎกีาที ่131/2506, 96/2516, 48/2519 

  2. คดถีอดถอนผูพ้ทิกัษ์ ไมเ่ป็นคดทีีท่ายาทจะรบัมรดกความได ้(คาํพพิากษา

ฎกีาที ่2102/2517) 

 

2. การเข้าแทนท่ีคู่ความผูม้รณะ 

 หลกักฎหมาย 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 42 บญัญัติว่า “...ทายาทของ      

ผูม้รณะหรอืผูจ้ดัการทรพัยม์รดกของผูม้รณะหรอืบุคคลอื่นใดทีป่กครองทรพัยม์รดกไวจ้ะ

ไดเ้ขา้มาเป็นคูค่วามแทนทีผู่ม้รณะ โดยมคีาํขอเขา้มาเอง หรอืโดยทีศ่าลหมายเรยีกใหเ้ขา้

มาเน่ืองจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมคีําขอฝ่ายเดียว คําขอเช่นว่าน้ีจะต้องยื่นภายใน

กาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัทีคู่ค่วามฝา่ยนัน้มรณะ 

 ถา้ไมม่คีาํขอของบุคคลดงักล่าวมาแลว้ หรอืไม่มคีําขอของคู่ความฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง

ภายในเวลาทีก่าํหนดไวใ้หศ้าลมคีาํสัง่จาํหน่ายคดเีรือ่งนัน้เสยีจากสารบบความ” 

 มาตรา 43 บัญญัติว่า “ถ้าทายาทของผู้มรณะ หรือผู้จ ัดการทรพัย์มรดกของ       

ผูม้รณะหรอืบุคคลอื่นใดทีป่กครองทรพัย์มรดกประสงค์จะขอเขา้มาเป็นคู่ความแทนกใ็ห้

ยืน่คาํขอโดยทาํเป็นคาํรอ้งต่อศาลเพือ่การนัน้ 

 ในกรณีเช่นน้ีเมื่อศาลเหน็สมควร หรอืเมื่อคู่ความฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงมคีําขอศาลอาจ

สัง่ให้ผูท้ี่จะเขา้มาเป็นคู่ความแทนนัน้แสดงพยานหลกัฐานสนับสนุนคําขอเช่นว่านัน้ได ้

เมื่อไดแ้สดงพยานหลกัฐานดงักล่าวนัน้แลว้ใหศ้าลมคีาํสัง่อนุญาตหรอืไม่อนุญาตในการที่

จะเขา้มาเป็นคูค่วามแทน” 
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 ข้อพิจารณา 

 การเขา้แทนทีคู่ค่วามมรณะ แยกพจิารณาได ้3 ประการคอื 

 1) ผูม้สีทิธริอ้งขอเขา้มาแทนทีคู่ค่วามผูม้รณะ 

 2) วธิกีารขอเขา้มาแทนทีคู่ค่วามผูม้รณะ 

 3) กาํหนดเวลาขอเขา้มาแทนทีคู่ค่วามผูม้รณะ 

 1)  ผูมี้สิทธิร้องขอเข้าแทนท่ีคู่ความผูม้รณะ 

     ผูม้สีทิธริอ้งขอเขา้มาแทนทีคู่ค่วามผูม้รณะไดแ้ก่ 

     ก. ทายาทของผูม้รณะ ไดแ้ก่ทายาทโดยธรรมและผูร้บัพนิยักรรม และไมว่า่จะ

เป็นทายาทโดยธรรมหรอืทายาทผูร้บัพนิัยกรรม จะต้องอยู่ในฐานะผูท้ีม่สีทิธริบัมรดกได ้

โดยไม่ต้องคํานึงว่าจะมทีรพัย์มรดกตกทอดหรอืไม่ เพราะตามมาตรา 42 แห่งประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งไม่มบีทบญัญตับิงัคบัไวว้่าทายาททีจ่ะเขา้มาเป็นคู่ความ

หรอืถูกหมายเรยีกเขา้เป็นคูค่วามแทนจะตอ้งเป็นทายาททีเ่ขา้มารบัเอาทรพัยม์รดก 

   กรณีบุตรนอกกฎหมายที่บดิาได้รบัรองแล้วย่อมเป็นผูส้บืสนัดานของบดิา

เหมอืนกบับุตรทีช่อบดว้ยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1627 

และมสีทิธขิอเขา้มาเป็นคู่ความหรอืถูกหมายเรยีกใหเ้ขา้มาเป็นคู่ความแทนทีบ่ดิาไดต้าม

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่มาตรา 42 (คาํพพิากษาฎกีาที ่365/2509  

  ข. ผู้จดัการทรพัย์มรดก ได้แก่เป็นผู้จดัการมรดกตามพินัยกรรม (ป.พ.พ.

มาตรา 1712 และผูจ้ดัการมรดกตามคาํสัง่ศาล (ป.พ.พ.มาตรา 1713) 

  ค. บุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์มรดก ได้แก่ผู้ปกครองทรัพย์มรดกตาม

พนิยักรรมแทนผูเ้ยาวต์ามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 1687 เป็นตน้ บุคคล

ทีป่กครองทรพัยม์รดกไวท้ีจ่ะเขา้มาเป็นคู่ความแทนทีผู่ม้รณะจะตอ้งปกครองทรพัยม์รดก

ส่วนทีเ่กี่ยวกบัคดทีัง้หมด ถ้าปกครองทรพัย์ทีพ่พิาทแต่เฉพาะบางส่วน  ไม่อาจเขา้เป็น

คูค่วามแทนทีคู่ค่วามฝา่ยทีม่รณะได ้(คาํสัง่คาํรอ้งศาลฎกีาที ่260/2512) 

 2)   วิธีการขอเข้ามาแทนท่ีคู่ความผูม้รณะ 

  การเขา้แทนทีคู่ค่วามผูม้รณะตอ้งทาํเป็นคาํรอ้งและมไีด ้2 วธิคีอื 

  ก. โดยทายาทของผูม้รณะ หรอืผูจ้ดัการทรพัย์มรดกของผูม้รณะ หรอืบุคคล

อื่นใดที่ปกครองทรพัย์มรดกไวร้้องขอเขา้มาเองก็ให้ยื่นคําขอโดยทําเป็นคํารอ้งต่อศาล  

คําขอน้ีมใิช่คําขอฝ่ายเดยีว ศาลต้องส่งสําเนาคําขอให้คู่ความอกีฝ่ายหน่ึงและสอบถาม
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คู่ความฝ่ายนัน้ก่อนว่าจะคดัค้านคําขอนัน้ประการใดหรอืไม่ (ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 21 (2) ) 

หากคู่ความฝ่ายนัน้ไม่คดัค้านศาลอาจมคีําสัง่อนุญาตได้ตามที่เหน็สมควร หากคู่ความ

ฝ่ายนัน้คดัคา้น เมื่อศาลเหน็สมควรหรอืคู่ความอกีฝ่ายหน่ึงมคีําขอ ศาลอาจสัง่ให้ผูท้ีจ่ะ

เขา้มาเป็นคูค่วามแทนนัน้ แสดงพยานหลกัฐานสนบัสนุนคาํขอเชน่วา่นัน้ 

  ข. โดยคู่ความฝ่ายทีย่งัมชีวีติอยู่ในคดนีัน้มคีําขอฝ่ายเดยีวโดยทําเป็นคํารอ้ง

ใหศ้าลหมายเรยีกทายาทของผูม้รณะ หรอืผูจ้ดัการทรพัยม์รดกของผูม้รณะ หรอืบุคคลอื่น

ใดทีป่กครองทรพัยม์รดกไวเ้ขา้มาแทนทีคู่ค่วามผูม้รณะ 

 3)  กาํหนดเวลาขอเข้าแทนท่ีคู่ความผูม้รณะ 

  ไม่ว่าทายาทของผูม้รณะ หรอืผูจ้ดัการทรพัยม์รดกของผูม้รณะ หรอืบุคคลอื่น

ใดทีป่กครองทรพัยไ์วจ้ะขอเขา้แทนทีคู่่ความมรณะเอง หรอืโดยศาลมหีมายเรยีกใหเ้ขา้มา

เน่ืองจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมคีําขอฝ่ายเดยีวกต็าม คําขอเช่นว่าน้ีจะตอ้งยื่นภายใน

กาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัทีคู่ค่วามฝา่ยนัน้มรณะ 

  คําว่า “หน่ึงปีนับแต่วนัทีคู่่ความฝา่ยนัน้มรณะ” นัน้ หมายความว่านับแต่วนัที่

คูค่วามฝา่ยนัน้มรณะเดด็ขาด มใิชว่นัทีรู่ถ้งึการมรณะ 

  

3. อาํนาจศาลในการออกหมายเรียก 

 หลกักฎหมาย 

 ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 44 บญัญตัวิ่า “คําสัง่ใหห้มายเรยีกบุคคลใดเขา้มาแทนผูม้รณะ

นัน้จะตอ้งกําหนดระยะเวลาพอสมควร เพื่อใหบุ้คคลนัน้มโีอกาสคดัคา้นในศาลว่าตนมไิด้

เป็นทายาทของผูม้รณะ หรอืมไิดเ้ป็นผูจ้ดัการทรพัยม์รดกหรอืผูป้กครองทรพัยม์รดกนัน้ 

 ทายาทผูจ้ดัการทรพัยม์รดกหรอืบุคคลผูถู้กเรยีกไมจ่าํตอ้งปฏบิตัติามหมายเชน่วา่

นัน้ ก่อนระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนดไว ้เพือ่การยอมรบัฐานะนัน้ไดล้ว่งพน้ไปแลว้ 

 ถ้าบุคคลที่ถูกศาลหมายเรยีกนัน้ยนิยอมเขา้มาเป็นคู่ความแทนผูม้รณะ ให้ศาล 

จดรายงานพสิดารไว ้และดาํเนินคดต่ีอไป  

 ถ้าบุคคลนัน้ไม่ยนิยอมรบั หรอืไม่มาศาล ใหศ้าลทําการไต่สวนตามทีเ่หน็สมควร

ถา้ศาลเหน็ว่าหมายเรยีกนัน้มเีหตุผลฟงัได ้กใ็หอ้อกคําสัง่ตัง้บุคคลผูถู้กเรยีกเป็นคู่ความ

แทนผูม้รณะ แลว้ดําเนินคดต่ีอไป ถ้าศาลเหน็ว่าขอ้คดัคา้นของบุคคลผูถู้กเรยีกมเีหตุผล

ฟงัไดก้ใ็หศ้าลสัง่เพกิถอนหมายเรยีกเสยี และถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถเรยีก
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ทายาทอนัแทจ้รงิหรอืผูจ้ดัการทรพัยม์รดก หรอืบุคคลทีป่กครองทรพัยม์รดกของผูม้รณะ

เข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้มรณะได้ภายในกําหนดเวลาหน่ึงปี ก็ให้ศาลมีคําสัง่ตามที่

เหน็สมควรเพือ่ประโยชน์แหง่ความยุตธิรรม” 

 ข้อพิจารณา 

 อาํนาจศาลในการออกหมายเรยีก แยกพจิารณาได ้3 กรณคีอื 

 1)  ผูม้สีทิธริอ้งขอ 

 2)  อาํนาจในการออกหมายเรยีก 

 3)  กาํหนดระยะเวลาใหผู้ถู้กหมายเรยีกคดัคา้น 

 1)  ผูมี้สิทธิร้องขอ 

      ผูม้สีทิธริอ้งขอใหศ้าลออกหมายเรยีกทายาทของผูม้รณะ หรอืผูจ้ดัการทรพัย์

มรดกของผู้มรณะ หรอืบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรพัย์ไว้ เขา้เป็นคู่ความแทนที่คู่ความที่

มรณะ คือคู่ความฝ่ายที่มีชีวิตอยู่โดยทําเป็นคําร้องฝ่ายเดียวยื่นต่อศาลที่คดีนัน้ค้าง

พจิารณาอยู ่และตอ้งรอ้งขอภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัทีคู่ค่วามฝา่ยนัน้มรณะ 

 2)  อาํนาจในการออกหมายเรียก 

  ที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการแทนที่คู่ความผูม้รณะนัน้ ทําได้สองวธิคีอืโดยผูท้ี่จะ

เข้ามาแทนร้องขอเขา้มาเองวธิีหน่ึงหรอืโดยคู่ความฝ่ายที่มชีวีติอยู่ร้องขอให้ศาลออก

หมายเรยีกเขา้มาอกีวธิหีน่ึง สาํหรบัอํานาจศาลในการออกหมายเรยีกมไีดเ้ฉพาะแต่กรณี

คู่ความฝ่ายที่มีชีวิตอยู่ร้องขอโดยทําเป็นคําร้องยื่นต่อศาลให้ออกหมายเรียกเท่านัน้      

ถา้ไมม่คีาํขอยืน่ต่อศาลโดยทาํเป็นคาํรอ้งฝา่ยเดยีวแลว้ ศาลจะออกหมายเรยีกเองไมไ่ด ้

 3)   กาํหนดระยะเวลาให้ผูถ้กูหมายเรียกคดัค้าน 

  ก.  กาํหนดระยะเวลาคดัค้าน 

     (1) ระยะเวลาทีก่ําหนดในหมายเรยีก เมื่อคู่ความฝ่ายทีม่ชีวีติอยู่ทําคําขอ

ฝา่ยเดยีวโดยทําเป็นคาํรอ้งต่อศาล ศาลไดร้บัคาํรอ้งแลว้ศาลตอ้งออกหมายเรยีกใหบุ้คคล

นัน้เขา้มาเป็นคู่ความแทนผู้มรณะในหมายเรยีกนัน้จะต้องกําหนดระยะเวลาพอสมควร

เพื่อให้บุคคลนัน้มโีอกาสคดัค้านในศาลว่าเขามไิด้เป็นทายาทของผูม้รณะ หรอืมไิด้เป็น

ผูจ้ดัการทรพัยม์รดกของผูม้รณะ หรอืมใิชผู่ป้กครองทรพัยน์ัน้ 

   (2) ระยะเวลาเพื่อการยอมรบัฐานะนัน้ ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 44 วรรคสอง

บญัญตัวิ่า “ทายาท ผูจ้ดัการทรพัยม์รดก หรอืบุคคลผูถู้กเรยีกไม่จําตอ้งปฏบิตัติามหมาย
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เช่นว่านัน้ก่อนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้เพื่อการยอมรบัฐานะนัน้ได้ล่วงพ้นไปแล้ว” 

หมายความว่านอกจากระยะเวลาทีศ่าลไดก้ําหนดไวใ้นหมายเรยีกเพื่อใหบุ้คคลนัน้มโีอกาส

คดัคา้นแลว้ หากมกีฎหมายกาํหนดระยะเวลาไวเ้พือ่บุคคลทีถู่กหมายเรยีกจะยอมรบัฐานะนัน้ 

บุคคลนัน้ยงัไม่ตอ้งปฏบิตัติามหมายเรยีกตามเวลาทีก่ําหนดไวจ้นกว่าระยะเวลาทีก่ฎหมาย

กาํหนดไวเ้พือ่การยอมรบัฐานะนัน้ไดล้ว่งพน้ไปแลว้ ระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนดใหพ้เิศษน้ีมี

บญัญตัอิยู่ใน ป.พ.พ. มาตรา 1717 “ในเวลาใด ๆ ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัทีเ่จา้มรดกตาย แต่

ตอ้งเป็นเวลาภายหลงัทีเ่จา้มรดกตายแลว้สบิหา้วนั ทายาท หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีคนใดคนหน่ึง

จะแจง้ความถามไปยงัผูท้ีถู่กตัง้เป็นผูจ้ดัการมรดกโดยพนิยักรรมวา่ จะรบัเป็นผูจ้ดัการมรดก

หรอืไมก่ไ็ดถ้า้ผูท้ีไ่ดร้บัแจง้ความมไิดต้อบรบัเป็นผูจ้ดัการมรดกภายในหน่ึงเดอืนนบัแต่วนัรบั

แจง้ความนัน้ใหถ้อืวา่ผูน้ัน้ปฏเิสธ แต่การรบัเป็นผูจ้ดัการมรดกนัน้จะทาํภายหลงัหน่ึงปีนบัแต่

วนัทีเ่จา้มรดกตายไมไ่ด ้เวน้แต่ศาลจะอนุญาต” 

    บุคคลทีอ่ยู่ในขา่ยบงัคบัของ ป.พ.พ. มาตรา 1717 น้ี คงเฉพาะบุคคล

ประเภทที่จะเป็นผู้จดัการมรดกได้แต่ยงัไม่ได้เป็นเท่านัน้ ฉะนัน้ หมายเรยีกของศาล

จะตอ้งออกภายหลงัทีคู่ค่วามมรณะแลว้ไมน้่อยกวา่สบิหา้วนั แต่จะเกนิหน่ึงปีไมไ่ด ้เวน้แต่

ศาลจะอนุญาตและจะตอ้งใหเ้วลาผูร้บัหมายเรยีกอกีอย่างน้อยหน่ึงเดอืนในอนัทีจ่ะคดัคา้น

การเรยีกเขา้มาในคด ี

  ข.  การคดัค้าน 

    เมื่อศาลได้ออกหมายเรยีกบุคคลนัน้และกําหนดระยะเวลาไว้ในหมายเรยีก

เพือ่ใหบุ้คคลนัน้มโีอกาสคดัคา้นแลว้ การคดัคา้นของบุคคลผูร้บัหมายเรยีก จะตอ้งคดัคา้นวา่

ตนมใิช่ทายาทหรอืผูจ้ดัการมรดกหรอืผูป้กครองทรพัยน์ัน้ของผูม้รณะ ถา้เพยีงแต่คดัคา้นว่า

ตนไม่สมคัรใจและยนิยอมเขา้เป็นคู่ความแทน หรอืคดัค้านว่าตนมไิด้รบัทรพัย์มรดกของ

คู่ความผู้มรณะ อย่างน้ียงัไม่เป็นเหตุผลเพยีงพอที่จะยกขึ้นปฏเิสธของตนได้ เพราะตาม

กฎหมายผูค้ดัคา้นไมต่อ้งรบัผดิเป็นสว่นตวัหรอืรบัผดิเกนิกวา่ทรพัยม์รดกทีต่กทอดแก่ตน 
 

4.  อาํนาจศาลในการไต่สวนและมีคาํสัง่ 

 หลกักฎหมาย 

 ป.ว.ิแพง่ มาตรา 42 วรรคสอง บญัญตัวิา่ “ถา้ไมม่คีาํขอของบุคคลดงักล่าวมาแลว้

หรอืไมม่คีาํขอของคูค่วามฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงภายในเวลาทีก่าํหนดไว ้ใหศ้าลมคีาํสัง่จาํหน่าย 

คดเีรือ่งนัน้เสยีจากสารบบความ” 
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 ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 43 วรรคสอง บญัญตัวิ่า “ในกรณีเช่นน้ีเมื่อศาลเหน็สมควร หรอื

เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมคีําขอศาลอาจสัง่ให้ผูท้ี่จะเขา้มาเป็นคู่ความแทนนัน้ แสดง

พยานหลกัฐานสนบัสนุนคาํขอเชน่วา่นัน้ได ้เมือ่ไดแ้สดงพยานหลกัฐานดงักล่าวนัน้แลว้ให้

ศาลมคีาํสัง่อนุญาตหรอืไมอ่นุญาตในการทีจ่ะเขา้มาเป็นคูค่วามแทน” 

 ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 44 วรรคสี ่บญัญตัวิ่า “ถ้าบุคคลนัน้ไม่ยนิยอมหรอืไม่มาศาล ให้

ศาลทําการไต่สวนตามทีเ่หน็สมควร ถา้ศาลเหน็ว่าหมายเรยีกนัน้มเีหตุผลฟงัได ้กใ็หอ้อก

คําสัง่ตัง้บุคคลผูถู้กเรยีกเป็นคู่ความแทนผูม้รณะ แลว้ดําเนินคดต่ีอไป ถ้าศาลเหน็ว่าขอ้

คดัคา้นของบุคคลผูถู้กเรยีกมเีหตุผลฟงัได ้กใ็หศ้าลสัง่เพกิถอนหมายเรยีกนัน้เสยี และถา้

คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถเรยีกทายาทอนัแทจ้รงิ หรอืผูจ้ดัการทรพัยม์รดก หรอื

บุคคลที่ปกครองทรัพย์มรดกของผู้มรณะเข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้มรณะได้ภายใน

กาํหนดเวลาหน่ึงปีกใ็หศ้าลมคีาํสัง่ตามทีเ่หน็สมควร เพือ่ประโยชน์แหง่ความยุตธิรรม” 

 ข้อพิจารณา 

 อาํนาจศาลในการไต่สวนและมคีาํสัง่ ม ี4 กรณ ีคอื 

 1)   กรณีมีคาํขอภายในกาํหนดหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีคู่ความฝ่ายนัน้มรณะ 

     ไมว่า่ทายาทของผูม้รณะ หรอืผูจ้ดัการทรพัยม์รดกของผูม้รณะ หรอืบุคคลอื่น

ใดทีป่กครองทรพัยม์รดกไวจ้ะไดเ้ขา้มาเป็นคู่ความแทนทีผู่ม้รณะ โดยมคีําขอเขา้มาเอง 

หรอืโดยที่ศาลหมายเรยีกให้เข้ามาเน่ืองจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมคีําขอฝ่ายเดียว     

คาํขอเชน่วา่น้ีจะตอ้งยืน่ภายในกาํหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัทีคู่ค่วามฝา่ยนัน้มรณะ 

  ก.  ทายาทของผูม้รณะ หรอืผูจ้ดัการทรพัยม์รดกของผูม้รณะ หรอืบุคคลอื่นใด

ทีป่กครองทรพัยม์รดกไว ้มคีาํขอเขา้มาเอง จะตอ้งยืน่คาํขอโดยทาํเป็นคาํรอ้งต่อศาล ศาล

ได้รบัคํารอ้งแล้วจะส่งสําเนาคําร้องให้คู่ความอกีฝ่ายหน่ึง และสอบถามคู่ความฝ่ายนัน้

ก่อนว่าจะคดัค้านคําขอนัน้ประการใดหรอืไม่ หากคู่ความฝ่ายนัน้ไม่คดัค้าน ศาลอาจมี

คําสัง่อนุญาตไดต้ามทีเ่หน็สมควร หากคู่ความฝ่ายนัน้คดัคา้นคําขอ เมื่อศาลเหน็สมควร

หรอืคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงมีคําขอ ศาลอาจสัง่ให้ผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่ความแทนนัน้ แสดง

พยานหลกัฐานสนับสนุนคําขอเช่นว่านัน้ และศาลจะทําการไต่สวนไดต้ามที่เหน็สมควร 

โดยไต่สวนทัง้พยานฝา่ยผูข้อเขา้มาเป็นคู่ความแทนทีแ่ละคู่ความฝา่ยทีค่ดัคา้นคาํขอ แลว้

จงึสัง่อนุญาตหรอืไมอ่นุญาตในการทีจ่ะเขา้มาเป็นคู่ความแทน เพราะเป็นดุลพนิิจของศาล 

(คาํพพิากษาฎกีาที ่478/2517) 
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  ข.  คู่ความฝ่ายทีม่ชีวีติมคีําขอฝา่ยเดยีว ใหศ้าลออกหมายเรยีกบุคคลนัน้เขา้

มาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะ เมื่อศาลออกหมายเรียกไปยงัทายาทของผู้มรณะ หรือ

ผูจ้ดัการทรพัย์มรดกของผูม้รณะ หรอืบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรพัย์มรดกไว้ และบุคคล

เหล่าน้ียนิยอมเขา้มาเป็นคู่ความแทนผูม้รณะตามหมายเรยีก ศาลกเ็พยีงแต่จดในรายงาน

พจิารณาและดําเนินคดต่ีอไปไดเ้ลย แต่ถา้บุคคลทีถู่กหมายเรยีกไมย่นิยอมหรอืไมม่าศาล 

ศาลต้องทําการไต่สวนว่า ทําไมบุคคลนัน้จงึไม่ยอมเขา้มา และมเีหตุผลสมควรหรอืไม ่

เมือ่ศาลไต่สวนแลว้ตอ้งมคีาํสัง่ดงัน้ี 

    (1)  ถา้เหน็ว่าหมายเรยีกมเีหตุผล กล่าวคอื ผูท้ีร่บัหมายเรยีกเป็นทายาท

ของผูม้รณะจรงิ หรอืเป็นผูจ้ดัการทรพัย์มรดกของผูม้รณะจรงิ หรอืเป็นผูป้กครองทรพัย์

มรดกจริงศาลจะมีคําสัง่ตัง้บุคคลนัน้เป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะ ทัง้ ๆ ที่บุคคลนัน้ไม่

ยนิยอมหรอืไมม่าศาล หรอื 

    (2)  ถ้าเหน็ว่าคําคดัคา้นของบุคคลทีร่บัหมายเรยีกมเีหตุผล กล่าวคอื ผูท้ี่

ไดร้บัหมายเรยีกมเีหตุผลเพยีงพอวา่ตนมไิดเ้ป็นทายาทของผูม้รณะ หรอืมไิดเ้ป็นผูจ้ดัการ

ทรพัย์มรดกของผู้มรณะ หรอืมไิด้เป็นผู้ปกครองทรพัย์มรดกไว้ศาลจะมคีําสัง่เพกิถอน

หมายเรยีกนัน้เสยี ในกรณีน้ีถ้าคู่ความฝ่ายนัน้ไม่สามารถเรยีกทายาทอนัแท้จรงิ หรอื

ผูจ้ดัการทรพัยม์รดกหรอืบุคคลทีป่กครองทรพัยม์รดกของผูม้รณะ เขา้มาเป็นคู่ความแทน

ผูม้รณะไดภ้ายในกําหนดเวลาหน่ึงปี กใ็หศ้าลมคีําสัง่ตามทีเ่หน็สมควรเพื่อประโยชน์แห่ง

ความยุตธิรรม 

    คําขอตามขอ้ ก. และขอ้ ข. จะต้องยื่นต่อศาลภายในกําหนดหน่ึงปี

นบัแต่วนัทีคู่่ความฝา่ยนัน้มรณะ ถา้มไิดย้ื่นคาํขอเช่นวา่น้ีภายในเวลาทีก่ําหนดไว ้ใหศ้าล

มคีาํสัง่จาํหน่ายคดเีรือ่งนัน้เสยีจากสารบบความ 

 

 2)  กรณีไม่มีคาํขอภายในหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีคู่ความฝ่ายนัน้มรณะ 

    ถา้ทายาทของผูม้รณะ หรอืผูจ้ดัการทรพัยม์รดกของผูม้รณะ หรอืบุคคลอื่นใดที่

ปกครองทรพัยม์รดกไว ้ไม่มคีําขอเขา้แทนทีคู่่ความผูม้รณะ หรอืคู่ความอกีฝา่ยหน่ึงมคีํา

ขอฝ่ายเดยีวขอใหศ้าลหมายเรยีกบุคคลดงักล่าวเขา้มาเป็นคู่ความแทนทีผู่ม้รณะภายใน

หน่ึงปีนบัแต่วนัทีคู่ค่วามฝา่ยนัน้มรณะใหศ้าลสัง่จาํหน่ายคดเีรือ่งนัน้เสยีจากสารบบความ 
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  ก.  คาํสัง่ของศาลให้จาํหน่ายคดีเป็นดลุพินิจของศาลมิใช่บทบงัคบั 

     ถ้าบุคคลทีเ่ขา้มาเป็นคู่ความแทนที่ผูม้รณะไม่มคีําขอหรอืคู่ความอกีฝ่าย

หน่ึงมไิดม้คีาํขอใหศ้าลหมายเรยีกบุคคลนัน้เขา้มาเป็นคู่ความแทนทีผู่ม้รณะภายในหน่ึงปี

นับแต่วนัที่คู่ความฝ่ายนัน้มรณะ ศาลจะสัง่จําหน่ายคดีเรื่องนัน้เสยีจากสารบบความ

หรอืไม ่เป็นดุลพนิิจของศาล โดยอาศยัเหตุผลดงัน้ี 

    (1)  ตามแนวคําพพิากษาฎีกา คําพพิากษาฎีกาที่ 144/2491 (ที่ประชุม

ใหญ่) โจทก์ได้ร้องขอให้ศาลเรยีกภรรยาจําเลยเข้ามาเป็นคู่ความภายในหน่ึงปีนับแต่

จาํเลยตาย แต่เมือ่โจทกร์ูว้่าภรรยาจําเลยไม่มสีทิธไิดร้บัมรดกโดยจําเลยทําพนิยักรรมยก

ทรพัย์มรดกให้แก่บุตรทัง้หมด โจทก์จงึยื่นคําร้องขอให้ศาลเรยีกบุตรจําเลยเขา้มาเป็น

คู่ความ ดงัน้ี แมก้ารยื่นคํารอ้งครัง้หลงัน้ีเป็นเวลาเกนิหน่ึงปีนับแต่จําเลยตาย กถ็อืไดว้่า

โจทก์มไิด้ทอดทิ้งคด ีจงึถือว่าโจทก์ไม่มคีําขอภายในหน่ึงปี อนัเป็นการทอดทิ้งคดตีาม

ประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่งมาตรา 42 ไม่ได้ และคําสัง่คําร้องศาลฎีกาที ่

32/2516 (ประชุมใหญ่) วนิิจฉัยว่าการเขา้มาเป็นคู่ความแทนทีคู่่ความผูม้รณะนัน้ แมจ้ะ

รอ้งขอเขา้มาเมือ่เกนิกําหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัทีคู่่ความฝา่ยนัน้มรณะตามประมวลกฎหมาย

วธิพีจิารณาความแพ่ง มาตรา 42 ประกอบดว้ยมาตรา 132 (2) ใหอ้ยู่ในอํานาจของศาลที่

จะใชดุ้ลพนิิจสัง่จาํหน่ายคดหีรอืไมก่ไ็ด ้

    ตามแนวคาํพพิากษาฎกีาที ่144/2491 และคําสัง่คํารอ้งที ่32/2516 การ

เขา้มาเป็นคูค่วามแทนทีผู่ม้รณะนัน้ แมจ้ะรอ้งขอหรอืขอใหศ้าลหมายเรยีกเมือ่เกนิกําหนด

หน่ึงปีนับแต่วนัที่คู่ความฝ่ายนัน้มรณะ  ย่อมอยู่ในดุลพนิิจของศาลที่จะสัง่จําหน่ายคดี

หรอืไมก่ไ็ด0้

1 
   (2)  ตามประมวลกฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่งมาตรา 44 วรรคท้าย 

บญัญตัวิ่า “...ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถเรยีกทายาทอนัแท้จรงิหรอืผูจ้ดัการ

ทรพัยม์รดกหรอืบุคคลทีป่กครองทรพัยม์รดกของผูม้รณะ เขา้มาเป็นคู่ความแทนผูม้รณะ

                                                           
1เคยมคีําพพิากษาฎกีาที ่1549/2508 (ประชุมใหญ่) วนิิจฉยัวา่คดทีีอ่ยูใ่นระหวา่งพจิารณาของศาล 

โจทกไ์ดม้รณะเสยีก่อนศาลพพิากษาคด ีทายาทของโจทกย์ื่นคาํรอ้งขอเขา้ดาํเนินคดแีทนเมื่อเกนิ 1 ปีนบัแต่

วนัทีโ่จทกม์รณะ เชน่น้ีศาลกต็อ้งมคีาํสัง่จาํหน่ายคดเีสยีจากสารบบความตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 42 วรรคสอง 

ตาม ป.ว.ิแพง่ มาตรา 42 วรรคสองนัน้เป็นทีเ่หน็ไดช้ดัวา่กฎหมายประสงคใ์หศ้าลจาํหน่ายคดเีสยีจากสารบบ

ความเท่านัน้ มไิดใ้หอ้ํานาจใชดุ้ลพนิิจที่จะสัง่อนุญาตหรอืไม่อนุญาต และคําพพิากษาฎีกาดงักล่าวน้ีไดถู้ก

กลบัโดยคาํสัง่คาํรอ้งที ่32/2516 (ประชุมใหญ่) ไปถอืหลกัเดมิซึง่ศาลฎกีาเคยสัง่ไวใ้นคาํสัง่คาํรอ้งที ่ 

203/2506 (ประชุมใหญ่) 
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ได้ภายในกําหนดเวลาหน่ึงปีก็ให้ศาลมคีําสัง่ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความ

ยุตธิรรม” ตามบทบญัญตัน้ีิแสดงถงึการผอ่นคลายความเขม้งวดในการสัง่จาํหน่ายคดกีรณี

ทีไ่มส่ามารถเรยีกบุคคลดงัระบุไวเ้ขา้เป็นคูค่วามแทนทีคู่ค่วามผูม้รณะภายในหน่ึงปีแทนที่

ศาลจะสัง่จาํหน่ายคด ีศาลยอ่มมคีาํสัง่ตามทีเ่หน็สมควร เพือ่ประโยชน์แหง่ความยุตธิรรม 

  ข.  กรณีศาลไม่ต้องรอให้พ้นหน่ึงปีกส็ัง่จาํหน่ายคดีได้เมื่อคู่ความมรณะ  

ไดแ้ก่ 

   1.  ผูท้ีเ่ขา้มาแทนทีคู่ค่วามผูม้รณะ แถลงต่อศาลวา่ไมข่อสบืมรดกความ 

   2.  คดทีีก่ารมรณะของคู่ความทาํใหไ้มม่ปีระโยชน์ทีจ่ะพจิารณาคดต่ีอไปนยั

คําพพิากษาฎีกาที่ 168/2492 วนิิจฉัยว่าคดฟ้ีองหย่าเมื่อคู่ความฝ่ายใดถงึแก่ความตาย 

กรณเีป็นเรือ่งความมรณะของคูค่วามยงัใหค้ดไีมม่ปีระโยชน์ต่อไป ศาลตอ้งสัง่จาํหน่ายคด ี

   3.  คดีที่ทายาทไม่อาจรบัมรดกได้ ได้แก่ คดีเรื่องแต่งตัง้หรือถอดถอน

ผูจ้ดัการมรดก ไม่เป็นคดทีีท่ายาทจะรบัมรดกได ้เพราะไม่เป็นมรดก (คําพพิากษาฎกีาที ่

131/2506, 96/2516, 48/2519) และคดเีรื่องถอดถอนผูพ้ทิกัษ์ไม่เป็นคดทีีท่ายาทจะรบั

มรดกความได ้(คาํสัง่ที ่2102/2517) 

   4.  คดทีีเ่ป็นสทิธเิฉพาะตวัของผูม้รณะ หรอืการทีคู่่ความฝ่ายนัน้มรณะทํา

ใหก้ารดําเนินคดไีม่เป็นประโยชน์ต่อไป เช่นน้ีศาลสัง่จําหน่ายคดไีดเ้ลย โดยไม่ตอ้งเลื่อน

คดไีปใหม้กีารเขา้แทนทีผู่ม้รณะ 

    ตวัอยา่งกรณทีีเ่ป็นสทิธเิฉพาะตวัของผูม้รณะ 

    (ก)  ป.พ.พ. มาตรา 1447 บญัญตัิว่าการร้องเรยีกค่าทดแทนฐานผดิ

สญัญาหมัน้นัน้ทายาทจะฟ้องหรอืรบัมรดกความต่อไปมไิด ้เวน้แต่ค่าทดแทนตาม ป.พ.พ. 

มาตรา 1440 (2) 

    (ข)  สทิธอิาศยัเป็นสทิธเิฉพาะตวัของผูอ้าศยั (ป.พ.พ. 1404) 

    (ค)  สทิธกิารเชา่เป็นสทิธเิฉพาะตวัของผูเ้ชา่เวน้แต่เป็นการเชา่ต่างตอบ

แทนพเิศษกวา่สญัญาเชา่ธรรมดา 

    (ง)  สทิธิเก็บกิน เป็นสทิธิเฉพาะตวัของผู้ทรงสิทธิ (ป.พ.พ. มาตรา 

2418) 

    (จ)  ภาระติดพนัในอสงัหารมิทรพัย์เป็นสทิธิเฉพาะตวัของผู้ทรงสทิธ ิ 

(ป.พ.พ. มาตรา 1431) 
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    (ฉ)  สทิธขิอประทานบตัรเหมอืงแร่ เป็นสทิธเิฉพาะตวับุคคล เมื่อโจทก์

ซึง่ฟ้องขอใหแ้สดงสทิธวิายชนม ์สทิธนิัน้กย็่อมระงบัไปดว้ย และจะมกีารรบัมรดกความ

ต่อไปกไ็ม่ได ้กรณีเป็นเรื่องความมรณะของโจทก ์ยงัใหค้ดไีม่มปีระโยชน์ต่อไป ศาลตอ้ง

จาํหน่ายคด ี(คาํพพิากษาฎกีาที ่520/2488) 

 3)  ศาลท่ีมีอาํนาจสัง่จาํหน่ายคดี  อํานาจศาลในการสัง่จําหน่ายคดเีพราะไม่มี

คําขอเขา้มาเป็นคู่ความแทนทีผู่ม้รณะ หรอืคู่ความอกีฝ่ายมไิดร้อ้งขอใหศ้าลหมายเรยีก

บุคคลนัน้เขา้มาเป็นคู่ความแทนทีผู่ม้รณะภายในหน่ึงปีนับแต่วนัทีคู่่ความมรณะ ศาลทีม่ี

อํานาจสัง่จําหน่ายคดไีดต้ามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาตรา 42 นัน้ไดแ้ก่

ศาลที่คู่ความมรณะในระหว่างพจิารณา กล่าวคอื คู่ความมรณะในระหว่างการพจิารณา

ของศาลใดศาลนัน้จะมอีํานาจสัง่จําหน่ายคดี นัยคําพพิากษาฎีกาที่ 357/2516 (มติที่

ประชุมใหญ่) การรอ้งขอเป็นคู่ความแทนทีผู่ม้รณะหลงัจากศาลอุทธรณ์พพิากษาคดแีลว้

นัน้ เมือ่ศาลชัน้ตน้ยงัไมส่ ัง่รบัฎกีาของคู่ความแทนทีผู่ม้รณะ คดยี่อมอยู่ในอํานาจของศาล

ชัน้ตน้ทีจ่ะวนิิจฉยัสัง่ได ้การทีศ่าลจะมคีําสัง่จําหน่ายออกจากสารบบความตาม ป.ว.ิแพ่ง 

มาตรา 42 นัน้ จะตอ้งเป็นการทีคู่ค่วามฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงมรณะในระหวา่งทีค่ดคีา้งพจิารณา

อยู่ในศาลอุทธรณ์เป็นเวลาเกนิกว่า 1 ปี แต่ศาลอุทธรณ์ยงัมไิดส้ ัง่จําหน่ายคดจีนกระบวน

พจิารณาไดผ้่านจากชัน้อุทธรณ์มาเป็นกระบวนพจิารณาชัน้ศาลฎกีาโดยศาลชัน้ตน้ไดส้ ัง่

ใหท้ายาทของผูม้รณะเขา้มาเป็นคู่ความแทนทีแ่ละไดส้ ัง่รบัฎกีาแลว้ ย่อมมใิช่เป็นกรณีที่

คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมรณะในระหว่างทีค่ดคีา้งพจิารณาอยู่ในศาลฎีกา ศาลฎกีาจะสัง่

จาํหน่ายคดมีไิด ้

  จากคาํพพิากษาฎกีาที ่357/2516 น้ีจงึเหน็ไดว้า่ ศาลทีม่อีํานาจสัง่จาํหน่ายคดี

คอืศาลทีคู่่ความตายในระหว่างพจิารณา แมต่้อมาภายหลงัคดจีะอยู่ในอํานาจของศาลอื่น 

ถ้าศาลที่คู่ความตายในระหว่างพจิารณามไิด้ส ัง่จําหน่ายคดี ศาลที่คดีมาอยู่ในอํานาจ

ภายหลงัจะมาสัง่จําหน่ายคดไีม่ได ้เพราะคู่ความมไิดม้าตายในระหว่างการพจิารณาของ

ศาลหลงัน้ี 

 4)  ศาลท่ีมีอาํนาจสัง่อนุญาตให้เข้ามาแทนท่ีคู่ความผู้มรณะ  ศาลทีม่อีํานาจ

สัง่อนุญาตให้ผู้ร้องขอหรอืถูกหมายเรยีกตาม ป.ว.ิแพ่ง มาตรา 42 เขา้มาเป็นคู่ความ

แทนที่ผูม้รณะ คอืศาลที่คดนีัน้อยู่ในระหว่างพจิารณาและคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมรณะ

เสยีก่อนศาลนัน้มคีําพพิากษา ถา้มกีารรอ้งขอเขา้มาเป็นคู่ความแทนทีผู่ม้รณะในระหว่าง
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อายุความอุทธรณ์หรอือายุความฎกีา การสัง่อนุญาตใหเ้ป็นอํานาจของศาลชัน้ตน้ เวน้แต่

ศาลชัน้ต้นจะได้ส ัง่รบัอุทธรณ์หรอืสัง่รบัฎีกาแล้ว จงึให้เป็นอํานาจของศาลอุทธรณ์หรอื

ศาลฎกีาทีจ่ะมอีาํนาจสัง่อนุญาต นยัคาํพพิากษาฎกีาที ่357/2516 (มตทิีป่ระชุมใหญ่) การ

รอ้งขอเป็นคูค่วามแทนทีผู่ม้รณะ หลงัจากศาลอุทธรณ์พพิากษาคดแีลว้นัน้ เมือ่ศาลชัน้ตน้

ยงัไมส่ ัง่รบัฎกีาของคูค่วามฝา่ยทีม่รณะ คดยี่อมยงัอยู่ในอํานาจของศาลชัน้ตน้ทีจ่ะวนิิจฉยั

สัง่ได ้(ดคูาํสัง่คาํรอ้งศาลฎกีาที ่426/2517, 279/2521 และคาํพพิากษาฎกีาที ่1024/2524 

วนิิจฉยัไวท้าํนองเดยีวกนั) 

 5)  ผลของการเข้ามาเป็นคู่ความแทนท่ีผูม้รณะ 

    1.  ถ้าศาลสัง่ให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเขา้มาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะ ถือว่า

บุคคลนัน้เป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะตัง้แต่ศาลมคีําสัง่เป็นต้นไป เพราะการเข้ามาเป็น

คู่ความแทนที่ผู้มรณะนัน้ไม่ใช่เป็นการเริ่มคดี แต่เป็นการดําเนินคดีต่อจากที่คู่ความ       

ผูม้รณะไดด้ําเนินไวแ้ลว้ บุคคลผูเ้ขา้มาเป็นคู่ความแทนทีผู่ม้รณะ จงึไม่มสีทิธหิรอืตัง้ต้น

เริม่คดกีนัใหม่ นอกจากนัน้เมื่อศาลมคีําสัง่อนุญาตให้บุคคลใดเขา้มาเป็นคู่ความแทนที ่       

ผูม้รณะแลว้ สทิธใินการดําเนินคดขีองบุคคลนัน้ย่อมมเีพยีงเท่าสทิธขิองคู่ความผูม้รณะ

เทา่นัน้ 

    2.  ผูท้ีเ่ขา้มาเป็นคูค่วามแทนทีผู่ม้รณะมสีทิธเิทา่กบัคูค่วามเดมิผูม้รณะ เพราะ

การเขา้มาเป็นคู่ความแทนที่ผูม้รณะมใิช่เขา้มาในฐานะส่วนตวั แต่เขา้มาแทนที่คู่ความ

เดมิในฐานะเดยีวกนั จงึมติอ้งรบัผดิเป็นสว่นตวั และเกนิกวา่ทรพัยส์นิทีต่กทอดเป็นมรดก

แก่ตน (คําสัง่คําร้องที่ 60/2503 ในกรณีที่โจทก์ผู้ได้รบัอนุญาตให้ดําเนินคดีอย่างคน

อนาถาตายลงแมผู้ไ้ดร้บัมรดกความจะเป็นผูท้ีม่ทีรพัยส์นิพอทีจ่ะเสยีค่าธรรมเนียมศาลได ้

กด็าํเนินคดอียา่งคนอนาถาต่อไปไดโ้ดยไมต่อ้งขอคาํสัง่ศาลใหม)่ 

  3.  ถ้าผูท้ีเ่ขา้มาเป็นคู่ความแทนทีผู่ม้รณะอยู่ในฐานะเป็นโจทก์ และคู่ความอกี

ฝา่ยทีม่ชีวีติอยู่เป็นบุพการขีองผูท้ีเ่ขา้มาเป็นคู่ความแทนทีผู่ม้รณะ เท่ากบัว่าฟ้องบุพการี

ของตน จงึตอ้งหา้มเป็นอุทลุม (คาํพพิากษาฎกีาที ่1551/2494 ประชมุใหญ่) 


