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บทคดัย่อ 

นับต้ังแต่พระราชบัญญัติการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2518 

โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรให้มีที่ดินท ากิน ลดความเหล่ือมล ้าในทางเศรษฐกิจและ

สังคมเพ่ือช่วยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรมากขึ้น พระราชบัญญัติดังกล่าวยังมีบทบัญญัติ  

ที่ควบคุมการเปล่ียนแปลงสิทธิในที่ดินของเกษตรกรเพ่ือป้องกันไม่ให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิจาก

การปฏิรูปที่ดินต้องสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากินไปให้แก่บุคคลอื่น ดังจะเหน็ได้ในมาตรา 39 

แห่งพระราชบัญญัติการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมฉบับน้ี ที่ได้ก าหนดห้ามไม่ให้เกษตรกรท าการ

แบ่งแยกหรือโอนสทิธใินที่ดินน้ันไปยังบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม

หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือส านักงานการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ในการ

ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเหน็ได้ว่ากรรมสิทธิ์ที่เกษตรกรได้รับไป 

จากการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมน้ัน หาใช่การได้ไปซ่ึงกรรมสิทธิ์โดยแท้หรือสมบูรณ์ ตามนัย

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็นหลักกฎหมายทั่วไปไม่ หากแต่กฎหมายปฏิรูปที่ดินน้ี  

มีลักษณะเป็นกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจซ่ึงรัฐยังคงมีอ านาจแทรกแซงควบคุมการเปล่ียนแปลง

กรรมสทิธิ์ในที่ดินของเกษตรกรได้  

การที่บทบัญญัติมาตรา 39 มีเจตนารมณ์ในการควบคุมสิทธิในที่ ดินให้อยู่กับ

เกษตรกรตราบนานเท่าที่เกษตรกรผู้น้ันยังคงมีชีวิตอยู่ และให้สิทธิในที่ดินน้ันตกทอดเป็นมรดก

แก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรเทา่นั้น แต่บทมาตราดังกล่าวกห็าได้ก่อให้เกิดผลในการควบคุม

สิทธิในที่ดินของเกษตรกรตามเจตนารมณ์ไม่ เน่ืองจากได้ก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายอันเป็น

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดังจะเหน็ได้ในตอนท้ายของมาตรา 

39 ซ่ึงได้ก าหนดไว้ว่าการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร

หรือส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมน้ัน 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ก  าหนดในกฎกระทรวง แต่ปัจจุบันน้ีเป็นเวลากว่า 

40 ปี แล้วที่พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประกาศใช้บังคับ แต่กลับยังไม่มี
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กฎกระทรวงในเร่ืองดังกล่าวประกาศออกมาเพ่ือบังคับใช้แก่กรณีโอนและตกทอดทางมรดก      

ในที่ดินที่เกษตรกรได้รับโอนกรรมสทิธิ์ไปแต่อย่างใด  

ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการที่ยังไม่มีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข       

ตามมาตรา 39 เกิดข้ึนเม่ือเกษตรกรที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปจากการปฏิรูปที่ดินแล้ว 

ภายหลังได้เสียชีวิตลง และทายาทของเกษตรกรได้แสดงเจตนาแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือขอรับมรดก     

ในที่ดิน แต่เจ้าหน้าที่กลับไม่สามารถด าเนินการให้ได้เพราะเหตุยังไม่มีกฎกระทรวงก าหนด

หลักเกณฑ์ในเร่ืองดังกล่าวไว้ เป็นเหตุให้ทายาทของเกษตรกรไม่อาจด าเนินการขอรับมรดก    

ตามกฎหมายปฏรูิปที่ดินในฐานะทายาทโดยธรรมตามสทิธขิองตนที่มีได้ ทายาทดังกล่าวจึงใช้สิทธิ

ในฐานะทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซ่ึงเป็นกฎหมายทั่วไป และมีล าดับ

ช้ันของกฎหมายเท่ากับพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมในการขอรับมรดกที่ดิน            

ต่อเจ้าพนักงานกรมที่ดิน แต่เจ้าพนักงานกไ็ม่สามารถด าเนินการให้ได้เช่นกันเพราะเหตุยังไม่มี

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีารและเง่ือนไขให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในเร่ืองดังกล่าวถือปฏบัิติ 

จึงก่อให้เกดิผลแก่เจ้าหน้าที่ในการถูกฟ้องเป็นคดีปกครอง เพราะไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามสิทธิ

ของทายาทตามที่กฎหมายได้บัญญัติรับรองคุ้มครองสทิธิในการสบืมรดกไว้  

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนดังกล่าวข้างต้น จึงเหน็ควรด าเนินการแก้ไข   

มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เกี่ยวกับการตกทอด

ทางมรดกในที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิจากการปฏิรูปที่ดินเสียใหม่ เพ่ือให้ปัญหาทางกฎหมาย

เกี่ยวกบัการสบืมรดกของทายาทโดยธรรมของเกษตรกรตามกฎหมายปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

ได้รับการแก้ไข และยังเป็นการคุ้มครองสิทธิให้แก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกร นอกเหนือจาก

เจตนารมณ์ในการมุ่งควบคุมสทิธใินที่ดินที่บุคคลได้รับไปจากการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  

 

1. บทน า 

จากการที่ประเทศไทยได้น าเอากระบวนการปฏรูิปที่ดินมาใช้เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา

การขาดไร้ที่ดินท ากินของผู้ยากจนซ่ึงเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมาก

ขึ้ นทุกปี โดยได้มีการจัดตั้งส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขึ้ นมาเป็น

หน่วยงานในการด าเนินการปฏรูิปที่ดินและได้ตราพระราชบัญญัติการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ขึ้นมาบังคับใช้

เพ่ือเป็นกฎหมายหลักในการด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม อันสอดคล้องกับ

แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐในเร่ืองที่ดินที่ก  าหนดให้รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน

ด้วยการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม  และด าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือ

สทิธใินที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏรูิปที่ดินหรือวิธอีื่น  
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นอกจากน้ี ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมยังมีบทบัญญัติ              

ที่เป็นการคุ้มครองที่ดินไว้ให้เกษตรกรได้ท ากินไปตลอดช่ัวลูกหลานและเพ่ือรักษาไว้ซ่ึงพ้ืนที่

เกษตรกรรมให้มากที่สุดตามมาตรา 39 ซ่ึงได้บัญญัติไว้ว่า “ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏรูิป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจะท าการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินน้ันไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการ

ตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพ่ือประโยชน์    

ในการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก  าหนด

ในกฎกระทรวง” 

 

2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการสืบมรดกของทายาทโดยธรรมของเกษตรกร

ตามกฎหมายปฏิรูปทีด่ินเพือ่เกษตรกรรม 

 2.1 ปัญหาการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการตกทอดทางมรดก

ตามมาตรา 39 

การแก้ไขปัญหาให้แก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรที่ไม่สามารถด าเนินการขอรับ

มรดกตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินได้ เพราะเหตุยังไม่มีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ส.ป.ก.    

จึงได้ด าเนินการขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์

วิธีการและเ ง่ือนไขในการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมต ามมาตรา 39
 
แห่ง

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ไปยังส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาหลายประการ ได้แก่ 

1) ในกรณีที่บุคคลได้รับสิทธิในที่ดินเพ่ิมข้ึนตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ  

การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 หรือสิทธิการเช่า หรือสิทธิอยู่ระหว่างเช่าซ้ือตาม

มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวตายลง ถ้าจะก าหนดหลักเกณฑ์ให้สิทธิในที่ดินตกทอด

ทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมดังต่อไปนี้ จะกระท าได้หรือไม่ เพียงใด 

(1) ถ้าผู้ตายมีสามีหรือภริยา ให้สามีหรือภริยาที่ยังมีชีวิตอยู่ซ่ึงเป็นเกษตรกร

ได้รับสทิธใินที่ดินนั้นก่อนทายาทโดยธรรมอื่น 

(2) ถ้าผู้ตายไม่มีสามีภริยา หรือมีแต่สามีหรือภริยาที่ยังมีชีวิตอยู่น้ันไม่ประสงค์       

จะขอรับสิทธิ หรือสละสิทธิในการขอรับสิทธิน้ัน หรือมิได้เป็นเกษตรกร ให้สิทธิในที่ดินน้ันตกแก่

ทายาทโดยธรรมซ่ึงเป็นผู้ท าประโยชน์ในที่ดินน้ัน 

(3) ถ้าผู้ตายไม่มีหรือมีทายาทโดยธรรมซ่ึงเป็นผู้ท าประโยชน์ในที่ดินน้ันแต่ไม่

ประสงค์จะขอรับสิทธิ หรือสละสิทธิในที่ดิน ให้สิทธิในที่ดินน้ันตกแก่ทายาทโดยธรรมอื่นซ่ึงเป็น

เกษตรกรตามที่คณะกรรมการปฏรูิปที่ดินจังหวัดแห่งท้องที่พิจารณาเหน็สมควร 

 (4) ถ้าผู้ตายไม่มีหรือมีทายาทโดยธรรมตามที่กล่าวในข้อ (1) ถึง (3) แต่ไม่อาจ

สืบสิทธิในการรับมรดกได้ เพราะมิได้เป็นเกษตรกรหรือมีเหตุสมควรโดยประการอื่นตามหลักการ
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ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ให้สิทธิในที่ดินน้ันตกแก่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

และเพ่ือการน้ีส านักงานการปฏรูิปที่ดินฯ อาจจ่ายค่าทดแทนให้แก่ทายาทโดยธรรมตามสมควร 

2)  ในกรณีที่ผู้ตายมีทายาทโดยธรรมหลายคน ถ้าจะก าหนดให้สิทธิในที่ดินตกทอด

แก่ทายาทโดยธรรมเฉพาะบางคนโดยตัดสิทธิทายาทโดยธรรมคนอื่นจะกระท าได้หรือไม่ และจะห้าม

ทายาทที่ถูกตัดสทิธเิรียกเอาค่าทดแทนเพราะเหตุถูกตัดสทิธิจะกระท าได้หรือไม่ 

กรรมการร่างกฎหมาย (คณะที่ 6) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในกรณีที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ตาย 

ที่ ดินน้ันย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ต่อมา

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่      

จะออกกฎกระทรวงตามมาตรา 39 เพ่ือวางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการตกทอด       

ทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมหรือการโอนไปยังสถาบันเกษตรกรหรือส านักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรมย่อมกระท าได้ แต่จะต้องออกโดยมิให้ขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    

และจะต้องไม่ขัดกับมาตรา 39 ด้วย กล่าวคือ จะก าหนดมิให้แบ่งแยกหรือตกทอดแก่ทายาท   

โดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรหรือส านักงานการปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม           

เพ่ือประโยชน์ในการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมมิได้  

 2.2 ปัญหาการออกกฎกระทรวงขัดหรือแย้งกบัหลักการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ในปี พ.ศ. 2552 ส.ป.ก. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 39 โดยก าหนดหลักเกณฑ์

ให้การตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยหลักเกณฑ์การตกทอดทางมรดก

มิได้ควบคุมคุณสมบัติการเป็นเกษตรกรของทายาทผู้จะรับมรดกสิทธิในที่ดิน และเมื่อพิจารณา

เน้ือหาของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว จะเหน็ว่าเน้ือหาของกฎกระทรวงมีลักษณะเป็นการแสดง

ขั้นตอนและวิธีการในการขอรับมรดกสิทธิของทายาทโดยธรรม ตามหลักเกณฑ์การตกทอด       

ทางมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีขั้นตอนและสาระส าคัญในการรับมรดก

สทิธใินที่ดินตามร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 39 ดังน้ี 

1)  ก าหนดค านิยาม ผู้ได้รับสิทธิในที่ดิน หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับสิทธิจากการ

ปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยได้รับหนังสอืแสดงสทิธใินที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

2)  ก าหนดเง่ือนไขการแบ่งแยกที่ดิน และโอนสิทธิในที่ดินว่าจะด าเนินการได้เฉพาะ

การตกทอดทางมรดกสทิธ ิและการโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. 

3)  การตกทอดทางมรดกสิทธิแก่ทายาทโดยธรรม ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ ตามขั้นตอน ดังน้ี 

(1)  ให้ทายาทโดยธรรมย่ืนค าขอพร้อมหลักฐานที่ก  าหนด 

(2)  ให้ ส.ป.ก. จังหวัด ออกหนังสือแจ้งสิทธิและหน้าที่ ในการใช้ประโยชน์ใน

ที่ดินที่ได้มาจาการปฏรูิปที่ดิน 
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(3) ให้ทายาทน าหนังสือที่ ส.ป.ก. จังหวัด ออกให้มาย่ืนค าขอจดทะเบียนต่อ        

เจ้าพนักงานที่ดินในท้องที่ 

ในการตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มี

ความเห็นว่าการออกกฎกระทรวงดังกล่าว จะต้องไม่ขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   

และทั้งน้ีหาก ส.ป.ก. ประสงค์ที่จะด าเนินการออกฎกระทรวงดังกล่าวต่อไป เพ่ือที่จะใช้บังคับได้อย่าง

สมบูรณ์ตรงตามเจตนารมณ์ กส็มควรที่จะพิจารณาปรับปรุง พ.ร.บ. การปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเสยีก่อน  

จึงอาจสรุปได้ว่า ปัญหาจากการที่ไม่สามารถออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์   

การตกทอดทางมรดกตามมาตรา 39 ได้เป็นผลส าเร็จ อาจเน่ืองมาจาก ส.ป.ก. ได้เสนอขอออก

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การตกทอดทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมเพียงคนเดียว อันเป็นการ

ออกหมายที่มีล าดับศักด์ิต ่ากว่าและมีเน้ือหาของกฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่มีล าดับศักด์ิ

ที่สูงกว่า คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซ่ึงได้ก าหนดล าดับทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับ

มรดกไว้ในมาตรา 1629 อีกทั้ง ทายาทอาจเสียไปซ่ึงสิทธิในการรับมรดกเฉพาะที่ได้บัญญัติไว้    

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นเท่าน้ัน ซ่ึงกฎหมายอื่นในความหมายน้ี        

ย่อมหมายถึงกฎหมายในล าดับช้ันเดียวกันกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์น่ันเอง แต่การที่ 

ส.ป.ก. จะรับรองสิทธิในการสืบมรดกในที่ดินที่ได้รับไปจากการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ให้แก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรทั้งหมด ตามที่ก  าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

โดยให้ทายาททุกคนมีสิทธิในที่ดินโดยไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขให้สอดคล้อง      

กับพระราชบัญญัติการปฏรูิปที่ดินด้วยแล้ว กย่็อมเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายปฏรูิปที่ดิน

ที่มุ่งคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมไว้ให้แก่ผู้เป็นเกษตรกรสืบไปตลอดช่ัวลูกหลานตราบเท่าที่ผู้น้ัน  

ยังประสงค์จะประกอบเกษตรกรรมในที่ดินต่อไป 

 

3. ขอ้เสนอแนะ 

จากการที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์ 

การตกทอดทางมรดกดังกล่าวแล้ว จึงขอเสนอแนวคิดให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 39 เพ่ือให้การก าหนดสิทธิการสืบมรดกของบุคคล    

ในที่ดินที่ได้ไปโดยการปฏิรูปที่ดิน ตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมให้แตกต่างกับประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชยไ์ด้ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่กรรมการร่างกฎหมาย) แนะให้

แก้ไขกฎหมายโดยยกตัวอย่างบทบัญญัติในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ พ.ศ. 2492 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2526 เป็นแนวทาง

ในการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เพ่ือเป็นการ

คุ้มครองสิทธิให้แก่ทายาทโดยธรรมของเกษตรกร นอกเหนือจากเจตนารมณ์ในการมุ่งควบคุม
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สทิธใินที่ดิน โดยก าหนดให้การตกทอดทางมรดกซ่ึงสิทธิในที่ดินไปยังทายาทคนใดให้เป็นไปตาม

หลักการปฏรูิปที่ดิน โดยด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้   

1. ยึดหลักการรับมรดกตามที่ก  าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 

1629 ที่ให้ทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดกในที่ดินตามล าดับ โดยก าหนดให้คู่สมรสและบุตรของ

เกษตรกรเป็นทายาทโดยธรรมล าดับแรกที่มีสิทธิรับมรดกร่วมกัน และตราบใดที่มีทายาทโดยธรรม   

ที่ยังมีชีวิตอยู่ในล าดับหน่ึงๆ ที่ระบุไว้ ทายาทโดยธรรมที่อยู่ในล าดับถัดลงไปย่อมไม่มีสิทธ ิ      

ในทรัพย์มรดกของผู้ตายเลย 

2. ทายาทโดยธรรมที่จะมีสิทธิรับมรดกได้น้ัน ให้ก าหนดไว้ในมาตรา 39 ว่าต้องเป็น

ทายาทโดยธรรมที่เป็นเกษตรกร ตามค านิยามในพระราชบัญญัติการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ทั้งน้ีหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการตกทอดทางมรดกในที่ดินให้เป็นไปตามที่ก  าหนด      

ในกฎกระทรวง 

3. ถ้าทายาทโดยธรรมล าดับใดมีมากกว่าหน่ึงคนและแต่ละคนต่างเป็นเกษตรกร     

แต่ไม่สามารถแบ่งแยกที่ดินให้เพียงพอแก่ทายาทโดยธรรมล าดับน้ัน ในการประกอบเกษตรกรรมได้ 

กใ็ห้สิทธิในที่ดินน้ันตกได้แก่ทายาทโดยธรรมล าดับน้ันเพียงคนเดียว โดยให้ทายาทโดยธรรม      

ที่ได้รับมรดกในที่ดินมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าทดแทนที่ดินให้แก่ทายาทโดยธรรมอื่นในล าดับน้ัน ที่ไม่มีสิทธิ

ได้รับมรดกตามส่วนแห่งสิทธิในที่ดินมรดกที่ ผู้น้ันมีสิทธิจะได้รับ ซ่ึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน       

ค่าทดแทนที่ดินน้ัน ส.ป.ก. อาจให้ความช่วยเหลือในการจัดหาสินเช่ือให้แก่ทายาทโดยธรรม       

ผู้ได้รับมรดกในที่ดิน เพ่ือน าไปช าระเป็นค่าทดแทนที่ดินแก่ทายาทโดยธรรมอื่นโดยก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในเร่ืองดังกล่าว เป็นระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม    

ว่าด้วยการให้สนิเช่ือเกษตรกรในการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินจากการรับมรดกสิทธิตามมาตรา 39 

แห่งพระราชบัญญัติการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ในกรณีที่ไม่มีทายาทโดยธรรม หรือมีแต่ไม่อาจตกลงให้รับมรดกสิทธิในที่ดินได้      

ให้ ส.ป.ก. ก าหนดให้ขายที่ดินน้ันแก่สถาบันเกษตรกรหรือให้ที่ดินน้ันโอนมาเป็นของ ส.ป.ก. 

แล้ว ส.ป.ก. จะชดใช้ค่าทดแทนตามจ านวนที่ก าหนดให้แก่ทายาทโดยธรรมตามส่วนแห่งสิทธิ    

ในที่ดินน้ัน ส่วนรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตกทอดทางมรดกในที่ดินที่ได้รับ

สทิธโิดยการปฏรูิปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมน้ัน ให้เป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ี  เพ่ือให้ 

ส.ป.ก. มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและเพ่ือให้    

ส.ป.ก. มีอ านาจทางปกครองด าเนินการกรณีที่ไม่มีทายาทโดยธรรม หรือมีแต่ไม่อาจตกลงให้รับ

มรดกสทิธใินที่ดินได้  
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