
พินัยกรรมแบบธรรมดา  

(กรณีมีการตั้งผู้จัดการมรดก)  

ทําที่..___________________________ วันที่__________.เดือน_______________.พ.ศ______________  

ข้าพเจา้ ________________________________ อาย_ุ______________ป ี อยู่บ ้านเลขที่______________  

ตรอก/ซอย_____________________ถนน__________________ตําบล/แขวง______________________ 

อําเภอ/เขต ___________________จังหวัด_________________________อทําพินัยกรรมไว ้ว ่าเมื่อข ้าพเจา้  

ถึงแก ่ความตายแล ้ว ให ้ทรัพย ์สินของข ้าพเจ ้าทั้งหมดที่มีอยู่ในป ัจจุบันและที่จะมีต ่อไปในอนาคตนั้นตกได้  

แก ่บุคคลดังต ่อไปนี้ คือ  

(1) __________________________________________  

(2) __________________________________________ 

(3)  __________________________________________ 

และขอตั้งให _______________________________________ป ็นผู้จัดการมรดกของข ้าพเจา ้ เพื่อจัดการ 

แบ ่งป ันทรัพย ์สินอันเป ็นมรดกให้เป็นไปตามเจตนาของข้าพเจา้  

 

 

 

เพื่อเป ็นหลักฐานข ้าพเจา ้ ได ้ลงลายมือชื่อไว ้เป ็นสําคัญ  

ลงชื่อ ________________________________ ผู้ทําพินัยกรรม (_________________________)  

ข ้าพเจา ้ ผู้มีรายนามข ้างทา ้ ยนี้ ขอรับรองว ่า ____________________________________ ผู้ทําพินัยกรรม 

ได ้ทําพินัยกรรมต ่อหน ้าข ้าพเจ ้า และได ้กระทําลงในขณะที่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ ์ทุกประการ ข ้าพเจา ้ จึง 

ลงลายมือชื่อไว ้เป ็นพยานในพินัยกรรม  

ลงชื่อ __________________________พยาน (_______________________________)  

 

ลงชื่อ __________________________พยานและผู ้เขียน (__________________________)  

	  



Last Will and Testament  

(General and basic form in the case that there is an executor)  

Written At_________________________Date____________Month____________B.E. Year_________ 

 I __________________________________Age____________Residing at House No. ______________  

Alley/Soi ____________________Street ___________________Sub-district _____________________ 

District ______________________Province ____________________ I would like to state the following 

in this will. After I die, all of the assets that I currently have and that I will acquire in the future be 

devolved upon the following persons:  

(1)  __________________________________________ 

(2) __________________________________________  

(3)  __________________________________________ 

And I appoint _______________________________ to be the executor of my estate and to divide my 

assets as inheritance according to my wish. 

 

 

 

For the record, I am putting down my signature as evidence.  

Signature _______________________________ Person making the will (_______________________)  

I, the undersigned, certify that __________________________the Will Maker has made this will in my 

presence and he/she has done it while he is fully sane and rational. Therefore, I am signing this 

document as the witness of this will.  

Signature ____________________________Witness (_________________________)  

 

Signature____________________________ Witness and Recorder (_______________________) 
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