(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556)
“ผู้จดั การมรดกหลายคน” ใคร ? มีอานาจจัดการทรัพย์ มรดก
คดี ปกครองที่ จะนามาเล่ าสู่ กันฟั งในวันนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ ย วกับการจัดการทรั พย์ “มรดก” ซึ่ งมิ ไ ด้
หมายถึ ง เฉพาะทรั พย์สินของผูต้ ายแต่เพียงเท่านั้น แต่ยงั หมายความรวมถึ งสิ ทธิ หน้าที่ และความรั บผิดต่างๆ ของ
ผูต้ ายด้วย และตามกฎหมายผูม้ ีอานาจหน้าที่ในการจัดการมรดกหรื อแบ่งปั นทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทก็คือ “ผู้จัดการ
มรดก” ซึ่งอาจตั้งขึ้นโดยพินยั กรรมของผูต้ ายหรื อโดยคาสัง่ ศาล
กองมรดกหนึ่ ง จึ งอาจมี ผูจ้ ัด การมรดกได้หลายคนและเมื่ อ เป็ นเช่ นนี้ ผูจ้ ัด การมรดกจะจัดการ
ทรัพย์มรดกแต่เพียงลาพังได้หรื อไม่ ?
เรื่ องมี อยู่ว่า ... นาย บ. ได้ทาพินัยกรรมระบุ ยกที่ ดิน มีโฉนด 2 แปลง พร้ อมสิ่ งปลูกสร้างให้แก่
ผู ้ฟ้ องคดี และตั้ง ผู ้ฟ้ องคดี เ ป็ นผู ้จัด การมรดก เมื่ อ นาย บ. ถึ ง แก่ ค วามตาย ศาลจัง หวัด จึ ง มี ค าสั่ ง ตั้ง ผู ้ฟ้ องคดี
เป็ นผูจ้ ดั การมรดกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550
ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดีได้นาโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงไปขอจดทะเบียนโอนมรดกให้แก่ตนเองตามพินยั กรรม
แต่ผถู ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด) ไม่ได้จดทะเบียนโอนมรดกที่ดินให้ เนื่ องจากเห็นว่าผูฟ้ ้ องคดี จะจัดการ
ทรัพย์มรดกโดยขอโอนมรดกให้แก่ทายาทตามพินยั กรรมฝ่ ายเดียวไม่ได้ เพราะนาย ล. เป็ นผูจ้ ดั การมรดกของนาย บ.
ตามคาสัง่ ศาลจังหวัดลงวันที่ 11 กันยายน 2550 ด้วย
ผูฟ้ ้ องคดี ได้อุทธรณ์ คาสั่งดังกล่าวและผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 2 (ผูว้ ่าราชการจังหวัด) มีคาสั่งยกอุทธรณ์
ผูฟ้ ้ องคดี เห็นว่าหากผูฟ้ ้ องคดีไม่สามารถจัดการมรดกตามพินยั กรรม ย่อมเป็ นการขัดต่อข้อกาหนดพินยั กรรมและเจตนา
ของเจ้ามรดกที่ตอ้ งการยกทรัพย์มรดกตามพินยั กรรมให้แก่ผฟู ้ ้ องคดีเพียงผูเ้ ดียว จึงขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรื อคาสั่ง
ให้ผถู ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 จดทะเบียนโอนมรดกที่ดินพิพาทให้แก่ผฟู ้ ้ องคดี
การที่เจ้ า พนั กงานที่ดิน จัง หวัดมีคาสั่ งไม่ รั บจดทะเบียนโอนมรดกที่ดิน พิพาทให้ แ ก่ ผู้ ฟ้องคดี
เป็ นการกระทาที่ชอบด้ วยกฎหมายหรื อ ไม่ ? ซึ่ งตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ชย์ มาตรา 1719 บัญ ญัติ ว่า
“ผู้จัดการมรดกมีสิทธิ และหน้ าที่ ที่จะทาการอันจาเป็ นเพื่อให้ การเป็ นไปตามคาสั่ งแจ้ งชัดหรื อโดยปริ ยายแห่ งพินัยกรรม
และเพื่ อจั ดการมรดกโดยทั่ วไป หรื อเพื่ อแบ่ งปั นทรั พย์ มรดก” และมาตรา 1726 บัญญัติว่า “ถ้ าผู้จัดการมรดกมีหลายคน
การทาการตามหน้ าที่ ของผู้จัดการมรดกนั้นต้ องถือเอาเสี ยงข้ างมาก เว้ นแต่ จะมีข้อกาหนดพินัยกรรมเป็ นอย่ างอื่ น ถ้ าเสี ยง
เท่ ากันเมื่อผู้มีส่วนได้ เสี ยร้ องขอก็ให้ ศาลเป็ นผู้ชีข้ าด”
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉั ยว่ า เมื่อปรากฏว่าก่อนที่ ศาลจะมีคาสั่งตั้งผูฟ้ ้ องคดี เป็ นผูจ้ ดั การมรดก
ศาลได้มีคาสั่งตั้งนาย ล. เป็ นผูจ้ ัดการมรดกของนาย บ. และให้มีสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมายไว้แล้ว แม้ตามคาสั่งศาล
ดังกล่าวจะไม่ปรากฏว่าให้ผฟู ้ ้ องคดีและนาย ล. เป็ นผูจ้ ดั การมรดกร่ วมกัน แต่คาสัง่ ศาลดังกล่าวก็มีผลทาให้ผฟู ้ ้ องคดี
และนาย ล. ในฐานะผูจ้ ดั การมรดกตามคาสั่งศาลมีสิทธิ และหน้าที่จดั การทรัพย์สินอันเป็ นมรดกของนาย บ. เจ้ามรดก
ทั้งหมดเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดพินัยกรรม และจัดการมรดกทัว่ ไปเพื่อแบ่ งปั นให้แก่ทายาทผูม้ ีสิทธิ รับมรดก และ
เป็ นกรณีที่มีผู้จัดการมรดกหลายคน ผูฟ้ ้ องคดี จึงไม่มีสิทธิ หน้าที่ ตามกฎหมายที่ จะจัดการทรั พย์มรดกของนาย บ.
โดยลาพังแต่เพียงผูเ้ ดียว แม้จะเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ รับมรดกตามพินยั กรรมและศาลได้มีคาสัง่ ตั้งผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูจ้ ดั การ
มรดกตามข้อกาหนดพินยั กรรมก็ตาม
ดัง นั้น การที่ ผูฟ้ ้ องคดี ซ่ ึ ง มี ชื่ อ เป็ นผูจ้ ัดการมรดกในที่ ดิ น ยื่น คาขอจดทะเบี ยนโอนมรดกที่ ดิ น
ทั้ง สองแปลงดัง กล่ า วพร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งให้แ ก่ ต นเองตามพิ นัย กรรมของนาย บ. และผูถ้ ู ก ฟ้ องคดี ที่ 1 มี ค าสั่ ง
ไม่จดทะเบี ยนโอนมรดกที่ ดินให้ตามที่ ร้องขอ เนื่ องจากเห็ นว่าการจัดการทรั พย์มรดกดังกล่าวถื อเป็ นกรณี ที่ศาล
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ตั้งผูจ้ ัดการมรดกไว้หลายคน ผูจ้ ัดการมรดกแต่ ละคนจะจัดการทรั พย์ม รดกเพีย งลาพังไม่ได้ ต้องจัดการร่ วมกัน
หากตกลงกันไม่ได้ตอ้ งให้ศาลเป็ นผูช้ ้ ีขาด
คาสั่งของผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 1 จึงเป็ นคาสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย และถือไม่ได้ว่าผูถ้ ูกฟ้ องคดี
ที่ 1 ละเลยต่อหน้าที่ในการจดทะเบียนโอนมรดกให้แก่ผฟู ้ ้ องคดี (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 828/2555)
คดีน้ ีถือเป็ นอุทาหรณ์ที่ดีสาหรับทายาทและผูจ้ ดั การมรดกว่า แม้ “พินยั กรรม” จะเป็ นคาสั่งสุ ดท้าย
ของผูต้ ายที่ทายาทรวมทั้งผูจ้ ดั การมรดกจะต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามเจตนาของเจ้ามรดกที่ได้แสดงไว้ในพินยั กรรม
แต่การจัดการทรัพย์มรดกก็ยงั ต้องอยูบ่ นพื้นฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งล้วนมีความมุ่งหมายที่จะคุม้ ครองความเป็ นธรรม
ให้กบั ทุกคนอย่างเสมอภาคทั้งสิ้ น ดังนั้น เมื่อกฎหมายไม่ห้ามการมีผูจ้ ดั การมรดกหลายคนในทรัพย์สินของผูต้ าย
ทายาทคนใดคนหนึ่ งจึ งสามารถเป็ นผูจ้ ดั การมรดกได้แ ต่ตอ้ งจัดการมรดกภายใต้เงื่อนไขหรื อหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กาหนดไว้เท่านั้นครับ !
นายปกครอง
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