การจดทะเบียนแบงทรัพยสินระหวางคูสมรส
ความหมาย
การจดทะเบียนแบงทรัพยสินระหวางคูสมรส คือ การที่สามีและภริยาหยาขาดจากกัน และไดตกลง
แบงหรือโอนทรัพยสินที่เปนสินสมรสใหแกกัน ซึ่งจะเปนการตกลงแบงสินสมรส แตละสิ่งใหแตละฝาย
เทา ๆ กัน ทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อยาง ก็ทําได หรืออาจตกลงแบงสินสมรส สิ่งหนึ่งสิ่งใดใหแกอีกฝายหนึ่ง
ทั้งหมด หรือเกินกวาครึ่งหนึ่งแหงราคาของสินสมรสนั้นก็ทําได
กฎหมายและคําสั่งที่เกี่ยวของ
- ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๖๕ - ๑๔๙๓ , ๑๕๓๒ - ๑๕๓๕
- คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๖/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๘ เรื่อง จดทะเบียนประเภทแบง
ทรัพยสิน ระหวางคูสมรส
สาระสําคัญ
- ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการแบงประเภททรัพยสิน
ระหวางสามี ภริยาไวตามมาตรา ๑๔๗๐ วา “ทรัพ ยสินระหวางสามีภริยา นอกจากที่ไดแยกไวเปนสิน
สวนตัวยอมเปนสินสมรส” กฎหมายดังกลาวไดแยกทรัพยสินระหวางสามีภริยาเปน ๒ ประเภท คือ
ทรัพยสินที่เปนกรรมสิทธิ์ของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งโดยเฉพาะเรียกวา “สินสวนตัว” และทรัพยสินที่เปน
กรรมสิทธิ์รวมกันระหวางคูสมรสทั้งสองฝายเรียกวา “สินสมรส”
๑. สินสวนตัว
มาตรา ๑๔๗๑ “ สินสวนตัว ไดแกทรัพยสิน
(๑) ที่ฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส
(๒) ที่เปนเครื่องใชสวนตัว เครื่องแตงกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแกฐานะหรือเครื่องมือ
เครื่องใชที่จําเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง
(๓) ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการใหโดยเสนหา
(๔) ที่เปนของหมั้น”
มาตรา ๑๔๗๒ “สินสวนตัวนั้น ถาไดแลกเปลี่ยนเปนทรัพยสินอื่นก็ดี ซื้อทรัพยสินอื่นมาก็ดี หรือ
ขายไดเปนเงินมาก็ดี ทรัพยสินอื่นหรือเงินที่ไดมานั้นเปนสินสวนตัว
สินสวนตัวที่ถูกทําลายไปทั้งหมดหรือแตบางสวน แตไดทรัพยสินอื่นหรือเงินมาทดแทนทรัพยสิน
อื่นหรือเงินที่ไดมานั้นเปนสินสวนตัว”
๒. สินสมรส
มาตรา ๑๔๗๔ “สินสมรสไดแกทรัพยสิน
(๑) ที่คูสมรสไดมาระหวางสมรส

๒
(๒) ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรม หรือโดยการใหเปนหนังสือเมื่อ
พินัยกรรมหรือหนังสือยกใหระบุวาเปนสินสมรส
(๓) ที่เปนดอกผลของสินสวนตัว
ถากรณีเปนที่สงสัยวาทรัพยสินอยางหนึ่งเปนสินสมรสหรือมิใช ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปน
สินสมรส”
มาตรา ๑๕๓๓ “เมื่อหยากันใหแบงสินสมรสใหชายและหญิงไดสวนเทากัน”
หลักเกณฑการสอบสวน
- เมื่อมีผูยื่นคําขอจดทะเบียนแบงทรัพยสินระหวางคูสมรสตามนัยมาตรา ๑๕๓๓ แหง ป.พ.พ. ให
พนักงานเจาหนาที่สอบสวนและเรียกหลักฐาน ดังนี้
(๑) เมื่อสามีภรรยาหยาขาดจากกัน และประสงคจะแบงทรัพยสินระหวางคูสมรสเกี่ยวกับที่ดิน
โดยขอใหเจาพนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนที่ดินใหแกกันและกันแลว ใหเจาพนักงานที่ดินเรียกหลักฐาน
การหยาขาดจากสามีภรรยา เชน คําพิพากษาหรือหนังสือหยาระหวางกันมาตรวจสอบ ถาในกรณีที่จะตอง
จดทะเบียนหยา ใหเรียกหลักฐานการจดทะเบียนหยามาแสดงดวย
(๒) เมื่อเห็นวามีการหยาขาดจากกันถูกตองแลว ใหเจาพนักงานที่ดินรับจดทะเบียนในประเภท
“แบงทรัพยสินระหวางสมรส” โดยใหคูสมรสยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่และแกทะเบียนตามตัวอยาง
ทายคําสั่งนี้
วิธีดําเนินการ
การจัดทําคําขอฯ (ท.ด. ๑) คําขอ (ท.ด. ๙) เปนไปตามคําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๖/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๔๙๘ เรื่อง จดทะเบียนประเภทแบงทรัพยสินระหวางคูสมรส
มาตรา ๑๕๓๓ แหง ป.พ.พ. บัญญัติไวเพียงวา เมื่อหยากันใหแบงสินสมรสใหชายและหญิงได
สัดสวนเทากัน มิไดระบุวาจะตองแบงสินสมรสใหแตละฝายไดเทา ๆ กัน ทุกสิ่งทุกอยาง คูสมรสจึงอาจ
ตกลงแบงสินสมรสสิ่งหนึ่งสิ่งใดแกอีกฝายหนึ่งทั้งหมดหรือเกินกวาครึ่งหนึ่งแหงราคาของสินสมรสนั้นได
หากทรัพยสินนั้นไดตกลงกันไวในเวลาจดทะเบียนหยา ขอตกลงนั้นยอมจะมีผลบังคับผูกพันใหเปนไปตาม
ข อตกลงได และกรณี เ ช น นี้สว นที่เ กินครึ่งก็มิ ใ ชเ ป น การใหโดยเสน ห า (เที ย บฎีก าที่ ๑๔๐๖/๒๕๑๗)
พนักงานเจาหนาที่ไมจําตองพิจารณาวาสวนแบงตามที่ตกลงกันนั้น จะเทากันหรือไม ก็ยอมจดทะเบียน
ประเภทแบงทรัพยสินระหวางคูสมรสได
(หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/๒๖๗๖๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ ตอบขอหารือจังหวัด
ชลบุรี เรื่อง หารือการจดทะเบียนที่ดิน เวียนตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/ว ๓๗๐๐๖ ลงวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๒๗)

๓
แนวทางการวินิจฉัยที่สําคัญเกี่ยวกับการแบงทรัพยสินระหวางคูสมรส
๑. การจดทะเบียนลงชื่อคูสมรสเปนการจดทะเบียนลงชื่อสามีภรรยาในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ซึ่งเปนสินสมรส ตามนัยมาตรา ๑๔๗๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงไป
ไมวาดวยเหตุใด เชน ดวยความตาย หรือ หยา ฯ คูสมรสยอมไมใชสามีภรรยาอีกตอไป และสินสมรสก็สิ้น
สภาพ แมยังมิไดมีการตกลงแบงทรัพยสินระหวางคูสมรสทรัพยสินนั้นก็คงเปนกรรมสิทธิ์รวมธรรมดา
เทานั้น (คําพิพากษาฎีกา ที่ ๑๕๒๓/๒๕๑๙) ดังนั้น เมื่อคูสมรสฝายที่มีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินถึง
แกความตายแลว จึงไมอาจจดทะเบียนลงชื่อคูสมรสได และเมื่อตามมาตรา ๑๕๓๒ วรรคแรก แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ก็บัญญัติวา “เมื่อหยาแลวใหจัดการแบงทรัพยสินของสามีภรรยา” กรณีจึงเปนเรื่อง
ที่ตองไปจัดการแบงทรัพยสินระหวางสามีภรรยากัน และขอจดทะเบียนในประเภท “แบงทรัพยสินระหวาง
คูสมรส” แตการจดทะเบียนแบงทรัพยสินระหวางคูสมรสเชนนี้เปนการขอจดทะเบียนสิทธิในที่ดินโดย
ประการอื่ น นอกจากนิ ติ ก รรมจะตอ งให ผู ข อนํ า คํ าสั่ ง ศาลซึ่ ง แสดงว า ตนมี สิ ท ธิ ห รื อได รั บ ส ว นแบ ง ใน
สินสมรสแลวมาขอจดทะเบียนสิทธิตามขอ ๙ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
๒. การจดทะเบียนกรณีไดมาซึ่งที่ดินในระหวางอยูกินฉันสามีภรรยาแลว ตอมาคูกรณีฝายที่มีชื่อใน
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินถึงแกความตาย คูกรณีอีกฝายหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยูจะมาขอจดทะเบียนใหปรากฏชื่อ
รวมในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเปนการจดทะเบียนสิทธิในที่ดินโดยประการอื่นนอกจากนิติกรรม ผูขอ
จะตองนําคําสั่งศาลที่แสดงวาตนมีสิทธิหรือไดรับสวนแบงในที่ดินอันเปนทรัพยสินรวมกันมาขอจดทะเบียน
สิทธิตามขอ ๙ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
๓. ขอเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏวา ญ. กับ ช. สมรสกันเมื่อป ๒๕๒๒ ระหวางสมรส ญ. ไดซื้อที่ดิน
โฉนดที่ดินเมื่อป ๒๕๒๘ และป ๒๕๓๔ ตามลําดับที่ดินดังกลาวจึงเปนสินสมรสตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๗๔ ภายหลังทั้งสองหยาขาดจากกัน การสมรสจึงสิ้นสุดลงและบันทึกขอตกลง
ยกสินสมรสใหแกบุตร เปนสัญญาแบงทรัพยสินระหวางสามีภรรยาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๕๓๒ และเปนสัญญาเพื่อประโยชนของบุตรทั้งสองคน ซึ่งเปนบุคคลภายนอกตามมาตรา ๓๗๕
วรรคทาย ดังนั้น ตราบใดที่บุตรของ ญ. กับ ช. ยังมิไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนจากสัญญา ญ. กับ ช.
จึงอาจตกลงกันเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิตามที่ตกลงกันไวไดทุกเมื่อ (เทียบกับคําพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๑/
๒๕๔๑) แตในการที่ ญ. จะจดทะเบียนลงชื่อ ช. ในโฉนดที่ดินดังกลาวซึ่งมีชื่อ ญ. ถือกรรมสิทธิ์ไวแตเพียง
ผูเดียว ผูขอจะตองนําใบสําคัญการหยามาประกอบการขอจดทะเบียน เพื่อพนักงานเจาหนาที่จะไดรับจด
ทะเบียนในประเภท “แบงทรัพยสินระหวางคูสมรส” ตามนัยมาตรา ๑๕๓๒ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย การที่ ว. ผูรับมอบอํานาจนําหลักฐานทะเบียนสมรสมาแสดงทั้งยังใหถอยคํายืนยันวา ญ. กับ ช.
ยังเปนสามีภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย ทําใหพนักงานเจาหนาที่เขาใจวา ทั้งสองยังเปนสามีภริยาที่ชอบดวย
กฎหมายและรับจดทะเบียนใหไปในประเภท “ลงชื่อคูสมรส” ตามนัยมาตรา ๑๔๗๕ แหง ป.พ.พ. อันเปน

๔
การจดทะเบีย นไปโดยคลาดเคลื่อน จึงควรดํา เนินการเพิกถอนรายการจดทะเบี ยนลงชื่อคูสมรสซึ่ ง จด
ทะเบียนในโฉนดที่ดินเมื่อป ๒๕๔๒ ตามนัยมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับการจด
ทะเบียนใหที่ดินเฉพาะสวนระหวาง ญ. กับ ช. ในลําดับถัดมาเมื่อเพิกถอนรายการจดทะเบียนลงชื่อคูสมรส
แลว โฉนดที่ดินจะกลับมีชื่อ ญ. ถือกรรมสิทธิ์แตเพียงผูเดียวดังเดิมและไมมีเหตุใดที่จะตองจดทะเบียนให
เฉพาะสวนแก ช. เพราะเมื่อที่ดินเปนสินสมรส ช. ยอมเปนเจาของรวมอยูดวย ซึ่งเมื่อทั้งสองหยาขาดจาก
กันแลวที่ดินดังกลาวยอมคงไวเพื่อการแบงสินสมรสเทานั้น การที่พนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนใหที่ดิน
ดังกลาวเฉพาะสวนของ ญ. แก ช. จึงเปนไปโดยคลาดเคลื่อน ใหเพิกถอนเสีย
๔. โดยปกติแลวการโอนมรดก พนักงานเจาหนาที่ไมไดพิจารณาถึงสินสมรสวาจะแบงแลวหรือยัง
แตจะพิจารณาเพียงชื่อเจาของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินวาเปนชื่อของเจามรดกหรือไมเทานั้น หากมี
ชื่อเจามรดกแลวทายาทยอมมาขอจดทะเบียนรับโอนมรดกได และถาคูสมรสจะมาขอแบงสินสมรสในกรณี
ที่ไมมีพินัยกรรมระบุวาเปนสินสมรสแลว พนักงานเจาหนาที่ก็จะไมจดทะเบียนแบงสินสมรสให โดยถือวา
การแบงสินสมรสเปนการไดมาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม คูสมรสที่ขอแบงจะตองไปรองขอใหศาลสั่ง
มาเสียกอน แตถาพินัยกรรมระบุชัดวาที่ดินทุกแปลงเปนสินสมรสระหวางเจามรดกและสามีแลวการที่จะ
โอนมรดกใหแกทายาทไปทั้งหมด โดยไมคํานึงวาที่ดินที่โอนไปนั้นเปนมรดกของเจามรดกตกทอดแก
ทายาทหรือไมนั้น ยอมจะฝนตอขอเท็จจริง แมวาคูสมรสของเจามรดกจะยินยอมก็ตามจึงควรโอนมรดกให
เพียงบางสวนเทานั้น สวนที่เหลือใหจดทะเบียนแบงสินสมรสใหคูสมรสของเจามรดกไป โดยถือวาเมื่อ
พินัยกรรมระบุไวชัดแจงวาที่ดินมรดกเปนสินสมรส คูสมรสของเจามรดกจึงขอแบงฝายเดียวได โดย
อนุโลมตามนัยคําสั่งกรมที่ดินที่ ๖/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๘ เรื่อง จดทะเบียนแบงทรัพยสิน
ระหวางคูสมรส และเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนในประเภทไมมีทุนทรัพย
๕. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการที่คูสมรสจะมาขอแบงสินสมรสในกรณีที่ไมมีพินัยกรรมระบุไววา
เปนสินสมรส พนักงานเจาหนาที่จะไมจดทะเบียนแบงสินสมรสให โดยถือวาการแบงสินสมรสเปนการ
ไดมาทางอื่นนอกจากนิติกรรม คูสมรสที่ขอแบงจะตองไปรองขอใหศาลสั่งมาเสียกอน แมโฉนดที่ดิน จะมี
ชื่อ ญ. เจามรดกเพียงผูเดียว อันเขาขอสันนิษฐานของกฎหมายวาเปนผูมีสิทธิครอบครอง แตปรากฏวาใน
พินัยกรรมของ ญ. ระบุชัดวา ทรัพยสินทุกอยางเปนสินสมรสระหวาง ญ. กับ ช. และ ญ. มีเพียงหนึ่งในสาม
สวนเทานั้น โดยอางเหตุที่มีเพียงหนึ่งในสามสวนวาตนไดสมรสกับ ช. มากอนใชประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ ๕ และมีสินเดิมมาดวยกันทั้งสองฝาย เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานตาง ๆ แลว ปรากฏวา
ส. บุตรคนหนึ่งของ ญ. กับ ช. ตามสําเนาทะเบียนบานเกิดเมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๔ และที่ดินทั้งสามแปลง
ดังกลาว ญ. ไดมาโดยการซื้อและรับใหระหวางป พ.ศ. ๒๔๔๓ - ๒๔๙๘ ขอเท็จจริงฟงไดวา ญ. และ ช. ได
สมรสกันมากอนใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕ และที่ดินทั้งสามแปลงเปนสินสมรสจริง
เมื่อ ญ. ตาย ที่ดินสวนที่เปนมรดกของ ญ.ที่จะตกทอดไปยังทายาทจึงมีเพียงหนึ่งในสามสวนเทานั้น (เทียบ
ฎีกาที่ ๒๖๒๘/๒๕๒๒)

๕
ดังนั้น การแบงทรัพยสินระหวางคูสมรสรายนี้ ช. ยอมจะขอแบงฝายเดียวได โดยอนุโลมปฏิบัติ
ตามนัยคําสั่งกรมที่ดินที่ ๖/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๘ เรื่อง จดทะเบียนประเภทแบง
ทรัพยสินระหวางคูสมรส และเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภทไมมีทุนทรัพย เมื่อแบงแลวหาก ช. จะ
ขอรับโอนมรดกสวนของ ญ. ก็ตองคิดคาธรรมเนียมตามสวนของที่ดินที่เปนมรดก
๖. กรณีที่ศาลชั้นตนพิพากษาวาที่ดินเปนสินสมรสระหวาง ช. และ ญ. ให ญ. โอนให ช. ครึ่งหนึ่ง
ตามสารบัญจดทะเบียนในโฉนดที่ดินดังกลาวมีชื่อ ญ. ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินจํานวน ๘๐๐ สวน เมื่อศาล
ชั้นตนพิพากษาใหโอนให ช. ครึ่งหนึ่ง และศาลอุทธรณพิพากษายืน จํานวนครึ่งหนึ่งของที่ดิน ที่ ญ. จะตอง
โอนใหแก ช. จึงชัดเจนแลววาหมายถึงจํานวน ๔๐๐ สวน ของที่ดินจํานวน ๘๐๐ สวนที่ ญ. ถือกรรมสิทธิ์
ซึ่งในระหวางที่คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ ญ. ไดจดทะเบียนให ท. ถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะ
สวนของตนไปแลวครึ่งหนึ่งจํานวน ๔๐๐ สวน ในจํานวน ๘๐๐ สวน การจําหนายที่ดินดังกลาวตองถือ
วาเปนการจําหนายที่ดินสินสมรสเฉพาะสวนของ ญ. ฝายเดียว ไมใชสวนของ ช. ที่ดินสวนที่เหลืออยูอีก
๔๐๐ สวน จึงเปนสินสมรสสวนที่จะตองแบงให ช. ตามคําพิพากษาของศาลทั้งหมด จึงชอบที่จะจด
ทะเบียนให ช. ตามคําขอได โดยจดทะเบียนในประเภทแบงทรัพยสินระหวางคูสมรสเฉพาะสวนตามคํา
พิพากษา………ตามคําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๖/๒๔๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๘ แตโดยที่ ญ. เปนผูถือ
กรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงดังกลาว ไมไดเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเต็มทั้งแปลง กรณีนี้จึงใหหมายเหตุใน
เรื่องราวขอจดทะเบียนฯ (ท.ด.๑) และสารบัญจดทะเบียนวา “ช. ขอแบงทรัพยสินระหวางคูสมรสเฉพาะ
สวนของ ญ. ตามคําพิพากษา…………. สวนของคนอื่นคงมีอยูตามเดิม” และใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ประเภทไมมีทุนทรัพย แปลงละ ๕๐ บาท
คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวของ
๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๒๓/๒๕๑๙ สามีภริยาหยากันโดยคําพิพากษาและจดทะเบียนหยาแลว
สินบริคณหสิ้นสภาพ แมยังมิไดแบงก็เปนแตกรรมสิทธิ์รวมธรรมดา หญิงถูกยึดทรัพย ชายรองขัดทรัพย
ไมได ไดแตขอกันสวนในฐานะเจาของรวมเทานั้น ไมตองรองขอแยกสินบริคณหเปนสวนของสามีและ
ภริยากอน
๒. พิพากษาฎีกาที่ ๒๖๙/๒๕๓๑ โจทกและจําเลยที่ ๑ ทําหนังสือหยาและตกลงแบงทรัพยสินกัน
โดยชอบ แตก็ถือไมไดวาโจทกกับจําเลยที่ ๑ หยาขาดจากกันแลวเพราะยังไมไดจดทะเบียนหยาตาม ป.
พ.พ. มาตรา ๑๕๑๕ แตขอตกลงเรื่องการหยาและขอตกลงเรื่องแบงทรัพยสินเชนนี้เปนขอตกลง ที่แยกจาก
กันไมได เมื่อยังไมมีการหยาทรัพยสินนั้นคงเปนสินสมรสอยูตามเดิม โจทกอางไมไดวาโจทกเปนเจาของ
ทรัพยพิพาทแตผูเดียว………..
๓. พิพากษาฎีกาที่ ๓๙๖๑/๒๕๓๕ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๓๓ การจะแบงสินสมรสไดตองมีการ
หยากันเทานั้น เมื่อไมมีการหยาแมคูสมรสจะจําหนายสินสมรสไปเพื่อประโยชนของตนแตฝายเดียวมาตรา

๖
๑๕๓๔ ก็ใหถือเสมือนวา ทรัพยสินนั้นคงมีอยูเพื่อจัดแบงสินสมรสตามมาตรา ๑๕๓๓ กฎหมายมิไดมุง
ประสงคใหแบงสินสมรสกันไดหากคูสมรสยังเปนสามีภริยากันอยู…………
๔. พิพากษาฎีกาที่ ๒๔๓๕/๒๕๓๖ ที่ดินพิพาทเปนสินสมรสระหวางโจทกที่ ๑ กับ ฟ. เมื่อหยากัน
แตละฝายยอมไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวคนละครึ่ง ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๓๓ แตโจทก ที่ ๒ ไมได
แสดงเจตนาแก ฟ. วาจะถือเอาประโยชนจากสัญญาในสวนที่ดินพิพาทซึ่ง ฟ. มีกรรมสิทธิ์อยูครึ่งหนึ่งกอนที่
ฟ. จะตาย กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวครึ่งหนึ่งจึงยังเปนของ ฟ. อยู ฟ. ยอมแสดงเจตนาโดยพินัยกรรม
กําหนดการเผื่อตายเกี่ยวกับที่ดินนั้นในสวนของตนเพื่อใหมีผลบังคับตามกฎหมายเมื่อตนตายได ตาม ป.
พ.พ. มาตรา ๑๖๔๖
๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๘/๒๕๓๗ ……….บันทึกขอตกลงแบงทรัพยสินหลังทะเบียนการหยา
ระหว างโจทก แ ละจํ าเลยเปน คู สัญญาซึ่งกั น และกัน แลว ยังมี บุตรผูเยาวทั้ งสองเขามาเกี่ย วขอ งเปน ผูรับ
ประโยชนแหงสัญญาระหวางโจทกและจําเลยดวย คือ แทนที่โจทกและจําเลยจะแบงทรัพยสินระหวางสามี
ภรรยาดวยกันเอง โจทกและจําเลยกลับยอมใหที่ดนิ จํานวน ๒ แปลง และบานอีก ๑ หลัง ตกเปนของผูเยาว
ทั้งสองหลังจากโจทกและจําเลยจดทะเบียนหยากัน สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาแบงทรัพยระหวางสามี
ภรรยาตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๓๒ และเปนสัญญาเพื่อประโยชนบุคคลภายนอก ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๓๗๔
มิใชสัญญาให จึงไมตกอยูในบังคับของ ป.พ.พ. มาตรา ๕๒๕ แมไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ก็มี
ผลสมบูรณตามกฎหมาย แมจําเลยผิดสัญญา โจทกในฐานะคูสัญญายอมมีอํานาจฟองใหจําเลยปฏิบัติตาม
สัญญาที่ใหไวตอกันได
๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๑๔/๒๕๓๘ ห. กับ จ. เปนสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมายตาม
กฎหมายลักษณะผัวเมียโดยตางมีสินเดิมมาดวยกัน บุคคลทั้งสองไดทรัพยพิพาทมาในระหวางสมรสจึงเปน
สินสมรส แม ห. ถึงแกความตายในป ๒๕๓๒ เมื่อ ป.พ.พ. บรรพ ๕ ใหม ประกาศใชแลวก็ตาม การแบง
สินสมรสก็ตองแบงตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ ๖๘ คือ ชายได ๒ สวน หญิงได ๑ สวน จะแบงคน
ละสวนเทากันตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๓๓ หาไดไม
๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๑๔/๒๕๓๙ ขอตกลงที่ ป. จะโอนที่ดินใหแกโจทกตามหนังสือสัญญา
หยา มิใชเปนการจะใหที่ดินแกโจทกโดยตรง แตเปนการใหที่เกิดจากขอตกลงตามสัญญาแบงทรัพยสินใน
การหยาระหวาง ป. กับโจทก ดังนี้ขอตกลงจะใหที่ดินดังกลาวยอมสมบูรณ มีผลผูกพันกันไดโดยไมตองจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่…………..
๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๕๒/๒๕๔๐ การที่จําเลยกับผูรองจดทะเบียนหยากัน และทําบันทึก
ขอตกลงเกี่ยวกับทรัพยสินไวหลังทะเบียนการหยาวาใหสินสมรสทั้งหมดรวมทั้งที่ดินพรอมบานพิพาทตก
เปนของผูรองนั้น เปนสัญญาแบงทรัพยสินตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๓๒ มีผลบังคับผูกพันสามีภริยานับแต
นายทะเบียนจดทะเบียนการหยาแลว หากจําเลยที่ ๒ ผิดสัญญา ผูรองในฐานะคูสัญญายอมมีอํานาจฟองให
จําเลยที่ ๒ ปฏิบัติตามสัญญาได แตเมื่อผูรองยังไมไดจดทะเบียนการไดมาตอพนักงานเจาหนาที่ที่ดินพรอม

๗
บานพิพาทในสวนที่เปนสินสมรสของจําเลยที่ ๒ จึงยังไมตกเปนของผูรองตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๒๙๙
วรรคหนึ่ง……………
๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๘๒/๒๕๔๐ โจทกฟองขอแบงที่ดินที่โจทกอางวาโจทกจําเลยหามาได
รวมกันในระหวางอยูกินฉันสามีภริยากอนจดทะเบียนสมรส เทากับโจทกฟองขอแบงทรัพยที่โจทกอางวามี
อยูกอนสมรสอันเปนสินสวนตัวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๗๑ (๑) ซึ่งแตละฝายใน
ฐานะเจาของยอมมีอํานาจจัดการเองไดโดยลําพังตามมาตรา ๑๔๗๓ และมาตรา ๑๓๓๖ แมตอมาจะจด
ทะเบียนสมรสกัน ก็ไมทําใหสินสวนตัวนั้นกลับเปนสินสมรสได จึงไมใชการฟองรองเกี่ยวกับทรัพยสิน
ระหวางสามีภริยา อันตองหามมิใหฟองรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕ หมวด ๔ วา
ดวยทรัพยสินระหวางสามีภริยา และการหามมิใหสามีหรือภริยายึดหรืออายัดทรัพยสินของอีกฝายหนึ่ง
ฟองรองอีกฝายหนึ่งตามมาตรา ๑๔๘๗ ก็ไมใชหามมิใหฝายหนึ่งฟองรองอีกฝายหนึ่งใหแบงทรัพยสินที่
เปนกรรมสิทธิ์รวมที่มีอยูกอนสมรส เมื่อโจทกมีหนังสือขอแบงที่ดินดังกลาวไปยังจําเลยแลวจําเลยไมแบง
ให โจทกยอมมีอํานาจฟองจําเลยใหแบงที่ดินไดตามมาตรา ๑๓๖๓
๑๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๑/๒๕๔๑ ส. กับจําเลยที่ ๒ จดทะเบียนหยากันและไดทําบันทึก
ขอตกลงยกที่ดินและบานพิพาทใหจําเลยที่ ๑ กับพวกซึ่งเปนบุตรและยังเปนผูเยาว สัญญาดังกลาวเปน
สัญญาแบงทรัพยระหวางสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๓๒ และเปนสัญญา
เพื่อประโยชนของจําเลยที่ ๑ กับพวกซึ่งเปนบุคคลภายนอกตามมาตรา ๓๗๔ สิทธิของจําเลยที่ ๑ กับพวก
จะเกิดขึ้นเมื่อไดแสดงเจตนาวาจะถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น ตามมาตรา ๓๗๔ วรรคสอง เมื่อไม
ปรากฏวาจําเลยที่ ๑ กับพวกไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนจากสัญญาดังกลาว จําเลยที่ ๑ กับพวกจึงยังไม
มีสิทธิในที่ดินและบานพิพาท ส. ซึ่งเปนผูมีชื่อเปนเจาของยอมสามารถโอนที่ดินและบานพิพาทใหแก
บุคคลอื่นได
๑๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๔๔/๒๕๔๒ แมการที่ ร. ใหที่ดินพิพาทซึ่งเปนสินสมรสโดยเสนหาแก
จําเลยโดยมิไดรับความยินยอมเปนหนังสือของโจทกซึ่งเปนคูสมรสอีกฝายหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๔๗๖ (๕) และ ๑๔๗๕ เมื่อมิไดรับความยินยอมเปนหนังสือของโจทก และโจทกมี
สิทธิฟองขอใหเพิกถอนการใหดังกลาวภายในกําหนดเวลา ๑ ป นับแตวันที่ไดรูเรื่องที่ ร. จดทะเบียนการ
ใหที่ดินแกจําเลยที่ ๒ หรือภายใน ๑๐ ป นับแตวันจดทะเบียนการใหตาม มาตรา ๑๔๘๐ ไดก็ตาม แตเมื่อ
โจทก มิ ไ ด ฟ อ งขอให เ พิ ก ถอนการให ดั ง นี้ ที่ ดิ น พิ พ าทจึ ง ยั ง เป น กรรมสิ ท ธิ์ ข องจํ า เลย และจํ า เลยมิ ไ ด
ครอบครองที่ดินพิพาทในฐานะทายาทของ ร. ที่จะตองมีหนาที่แบงสินสมรสใหโจทกแทน ร. แตจําเลย
ครอบครองในฐานะเปนเจาของกรรมสิทธิ์เนื่องจากไดรับยกใหจาก ร. จําเลยจึงไมมีหนาที่แบงสินสมรส
ดังกลาวของ ร. ใหโจทก
การทําพินัยกรรม มิใชเปนการจัดการสินสมรสที่จะตองไดรับความยินยอมคูสมรสอีกฝายหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๗๖ วรรคหนึ่ง

๘
แม ร. มีสิทธิทําพินัยกรรมยกบานพิพาทที่เปนสินสมรสระหวาง ร. กับโจทกสวนที่ ร. มี
กรรมสิทธิ์อยูครึ่งหนึ่งใหแกจําเลยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๗๖ วรรคสอง ไดก็
ตาม แต ร. ก็ไมมีสิทธิทําพินัยกรรมยกกรรมสิทธิ์ในบานสวนของโจทกอีกครึ่งหนึ่งใหแกจําเลยได การที่
ร. ทําพินัยกรรมยกบานสินสมรสทั้งหลังใหแกจําเลยจึงไมมีผลผูกพัน สวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของโจทก
โจทก ใ นฐานะเป น เจ า ของมี สิ ท ธิ ฟ อ งติ ด ตามเอาคื น ทรั พ ย ส ว นที่ เ ป น กรรมสิ ท ธิ์ ข องตนได โ ดยไม มี
กําหนดเวลาการใชสิทธิ เวนแตจะถูกจํากัดดวยอายุความไดสิทธิ โดยโจทกไมตองฟองรองขอใหเพิกถอน
พินัยกรรมของ ร. กอน
๑๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๗๗/๒๕๔๒ การพิจารณาวาทรัพยสินที่ไดมาในระหวางสามีภริยาเปน
ประเภทใด ตองพิจารณาตามบทกฎหมายที่ใชในขณะที่ไดมา
จํ า เลยได รั บ ที่ ดิ น พิ พ าทโดยทางพิ นั ย กรรมในระหว า งสมรสและไม มี ก ารระบุ ว า ให เ ป น
สินสมรสหรือสินสวนตัวเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๙ ในขณะที่ใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕ เดิม
ที่ดินพิพาทจึงเปนสินสมรสระหวางโจทกกับจําเลยตามบรรพ ๕ เดิม มาตรา ๑๔๖๖ วรรคหนึ่ง แมตอมา
จะไดมีการแบงแยกที่ดินและออกโฉนดใหมเมื่อประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕ ที่ตรวจชําระ
ใหม พ.ศ. ๒๕๑๙ ใชบังคับแลว ก็เปนเรื่องการแบงทรัพยสินในระหวางผูถือกรรมสิทธิ์รวม ไมทําใหที่ดิน
พิพาทหลังจากแบงแยกโฉนดแลวเปลี่ยนเปนสินสวนตัวตามมาตรา ๑๔๗๑ (๓)
๑๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๙๖๑/๒๕๔๔ ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๓๔ ที่บัญญัติวา “สินสมรสที่คูสมรสฝาย
ใดฝายหนึ่งจําหนายไป……ใหถือเสมือนวาทรัพยสินนั้นยังคงมีอยูเพื่อจัดแบงสินสมรสตาม มาตรา ๑๕๓๓
…..” นั้น เปนการแบงสินสมรสที่ฝายหนึ่งจําหนายจายโอนไปหรือทําใหสูญหายไปโดยมิชอบ ในกรณีที่
หยากันใหแบงทรัพยสินดังกลาวใหแกชายและหญิงไดสวนเทากัน แตคดีนี้โจทกฟอง ขอแบงทรัพยสินใน
ฐานะเจาของรวม จึงไมอยูภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๕๓๔ ดังกลาว โจทกเปนเจาของที่ดินกึ่งหนึ่ง
เมื่อจําเลยขายที่ดินไปไดเงินเทาใด โจทกก็ควรไดรับเงินกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินที่จําเลยขายไปมิใชกึ่งหนึ่ง
ของราคาที่ดินปจจุบัน การกําหนดมูลคาที่ดินที่จําเลยจําหนายจายโอนไปกอนฟองเพื่อเปนฐานในการคิด
คํานวณคาเสียหายที่จําเลยจะตองชดใชใหแกโจทกจึงตองคิดจากราคา ณ วันที่จําเลยจําหนายจายโอน
๑๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๖๕๐/๒๕๔๕ โจทกและจําเลยไดรวมกันดําเนินกิจการรานเสริมสวย
ตั้งแตกอนจดทะเบียนสมรสกัน กิจการรานเสริมสวยดังกลาวจึงเปนทรัพยสินที่โจทกและจําเลยมีอยูแลว
กอนสมรส จึงเปนสินสวนตัวของโจทกและจําเลยตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๗๑ (๑) โจทกลงทุนในกิจการ
ดังกลาว ๒๐๐,๐๐๐ บาท สวนจําเลยลงทุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท กิจการรานเสริมสวยจึงเปนสินสวนตัวของ
โจทกและจําเลยตามสัดสวนของเงินลงทุน คือ ๒ ตอ ๑
ที่ดินและหองชุดทั้งสี่หองจําเลยไดรับโอนมาภายหลังจากโจทกจําเลยจดทะเบียนสมรสกันแลว
สวนเงินดาวนของที่ดินและของหองชุดที่จําเลยนําไปชําระนั้น จําเลยถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่ง
เปนเงินสินสวนตัวของจําเลย แตเงินในบัญชีดังกลาวมีเงินรายไดจากกิจการรานเสริมสวยรวมอยูดวย ซึ่ง
เงินรายไดดังกลาวเปนสินสมรสระหวางโจทกจําเลย และไมอาจแยกไดวาสวนไหนเปนเงินสินสวนตัวของ

๙
จําเลย สวนไหนเปนเงินสินสมรสได เมื่อเปนเชนนี้จึงไมอาจฟงไดวา มีเงินสินสวนตัวของจําเลยเขามา
ปะปนอยูกับเงินดาวนของที่ดินและของหองชุดทั้งสี่จํานวนเทาใด กรณีจึงตองถือตามขอสันนิษฐานตาม ป.
พ.พ. มาตรา ๑๔๗๑ วรรคทาย วาเงินดาวนดังกลาวเปนสินสมรสดวย ที่ดินและหองชุดทั้งสี่หองจึงเปน
สินสมรสเต็มจํานวนที่ตองแบงใหโจทกจําเลยคนละครึ่ง…………………
ขอควรระวังในการจดทะเบียน “ลงชื่อคูสมรส” “แบงทรัพยสินระหวางคูสมรส”
(๑) การจดทะเบียนประเภทลงชื่อคูสมรสเปนการจดทะเบียนลงชื่อสามีภรรยาในหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินอันเปนสินสมรสซึ่งมีชื่อสามีหรือภรรยาเปนเจาของอยูแตเพียงฝายเดียวเพื่อใหสามีและภรรยามีชื่อ
เปนเจาของรวมกันตามนัยมาตรา ๑๔๗๕ แหง ป.พ.พ. ซึ่งมีหลักเกณฑที่สําคัญคือ ที่ดินนั้นตองเปน
สินสมรส และคูกรณีตองเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย สําหรับการจดทะเบียนแบงทรัพยสินระหวางคู
สมรส ที่ดินที่จะจดทะเบียนตองเปนสินสมรสและคูกรณีตองเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายเชนกัน แต
ตางกันตรงที่วาการจดทะเบียนประเภทแบงทรัพยสินระหวางคูสมรสเปนการจดทะเบียนไปตามขอตกลงใน
การแบงทรัพยสินระหวางคูสมรสหลังจากที่ไดหยาขาดจากกันแลว กลาวคือ ในขณะเมื่อยังเปนสามีภรรยา
กันอยู สินสมรสยอมเปนสิทธิของสามีภรรยารวมกันในทุกสิ่งทุกอยาง ซึ่งถาสินสมรสนั้นเปน ที่ดินมี
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและมีชื่อคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งเปนเจาของแตฝายเดียว หากคูสมรสอีกฝายหนึ่ง
จะขอจดทะเบียนเพื่อใหมีชื่อเปนเจาของรวมกันก็จดทะเบียนในประเภทลงชื่อคูสมรส ตอเมื่อไดหยาขาด
จากกันไมวาจะเปนการหยาโดยความยินยอมหรือไมก็ตามมาตรา ๑๕๓๒ แหง ป.พ.พ. บัญญัติใหมีการ
จัดการแบงทรัพยสินของสามีภรรยา ซึ่งในการจัดการแบงทรัพยสินระหวางสามีภรรยานี้ตามมาตรา ๑๕๓๓
บัญญัติวา “เมื่อหยากันใหแบงสินสมรสใหชายและหญิงไดสวนเทากัน” สามีภรรยาจะจัดการแบงกัน
อยางไร ทรัพยสินใดเปนของฝายใดก็สุดแลวแตสามีภรรยาจะตกลงกัน ไมจําเปนที่จะตองเอาทรัพยสินแต
ละอยางมาแบงกันคนละครึ่ง แตเมื่อแบงกันแลวทรัพยสินที่แตละฝายไดไปทั้งหมดรวมกันแลวตองมีมูลคา
เทากัน เชน โฉนดที่ดินมีชื่อสามีเปนผูถือกรรมสิทธิ์ ตอมาเมื่อหยารางกันคูสมรสอาจตกลงกันใหที่ดินแปลง
นี้ตกเปนของภรรยาคนเดียวก็ได หรือสามีภรรยาอาจจะตกลงแบงโดยใหสินสมรสชิ้นใดชิ้นหนึ่งเปนของทั้ง
สองคนถือกรรมสิทธิ์รวมกันไปก็ได ซึ่งไมวาคูกรณีจะตกลงแบงกันอยางไรก็ตอง จดทะเบียนในประเภท
แบงทรัพยสินระหวางคูสมรส โดยเฉพาะอยางยิ่งถาหากกรณีเปนเรื่องที่ตกลงกันใหถือกรรมสิทธิ์รวมกัน
ตอไปตามตัวอยางขางตน ในการจดทะเบียนพนักงานเจาหนาที่ก็จะตองจดทะเบียนลงชื่อภรรยาใหปรากฏ
ในโฉนดที่ดินทํานองเดียวกันกับการจดทะเบียนลงชื่อคูสมรส แตตองจดทะเบียนในประเภท “แบง
ทรัพยสินระหวางคูสมรส” มิใชจดทะเบียนในประเภทลงชื่อคูสมรส
(๒) กรณีที่โฉนดที่ดินมีชื่อสามีแตเพียงผูเดียว ตอมาเมื่อหยากันไดตกลงแบงทรัพยสินใหที่ดิน
แปลงนี้เปนของภรรยาฝายเดียว ซึ่งที่ถูกพนักงานเจาหนาที่ตองจดทะเบียนใหในประเภทแบงทรัพยสิน
ระหวางคูสมรส และเรียกเก็บคาธรรมเนียมไมมีทุนทรัพยแปลงละ ๕๐ บาท แตพนักงานเจาหนาที่บางคนได
จดทะเบียนใหในประเภท “ ให ” และเรียกเก็บคาธรรมเนียมมีทุนทรัพยในอัตรารอยละ ๒ ซึ่งไมถูกตอง

๑๐
คาธรรมเนียม
การจดทะเบียนแบงทรัพยสินระหวางคูสมรส เปนการจดทะเบียนประเภทไมมีทุนทรัพย เรียกเก็บ
คาธรรมเนียมแปลงละ ๕๐ บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒ (๗) (ฑ) ทั้งนี้ไมวาที่ดินแปลงที่จด
ทะเบียนคูกรณี จะไดตกลงใหแกกันเกินครึ่งแปลงนั้น ๆ หรือไม เชน โฉนดที่ดินที่มีชื่อสามีเ ปนผูถือ
กรรมสิทธิ์คูกรณีไดจดทะเบียนแบงทรัพยสินระหวางคูสมรสใหแกภริยาไปทั้งแปลงเชนนี้ ตองเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมแปลงละ ๕๐ บาท (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/๒๖๗๖๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๒๓ ตอบขอหารือจังหวัดชลบุรี เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/ว ๒๗๐๐๖ ลงวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๒๗)
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
การแบงสินสมรสที่เปนอสังหาริมทรัพยซึ่งมีราคาของแตละฝายเทากันไมถือเปนการ “ขาย” ตาม
มาตรา ๓๙ แหงประมวลรัษฎากร ไมตองเสียภาษีเงินได แตถาในการแบงสินสมรสฝายใดไดไปเกินกวา
สวนของตนตามกฎหมายตองถือวาฝายที่ยอมใหสวนของตนเกินไปใหกับอีกฝายหนึ่งนั้นเปนผูให ซึ่งถือวา
เปนการ “ขาย” จึงมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดโดยการหักภาษี ณ ที่จาย ซึ่งคํานวณจากราคาอสังหาริมทรัพย
เฉพาะสวนที่เกินไปนั้น (หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค ๐๘๐๒/๒๒๒๙๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๕
ซึ่งกรมสรรพากรไดเวียนใหทุกจังหวัดทราบ ตามหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค ๐๘๐๒/๖๓๗ ลงวันที่ ๑๓
มกราคม ๒๕๒๖ , คําสั่งกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/๒๖๗๖๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ ตอบขอ
หารือจังหวัดชลบุรี เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/ว ๒๗๐๐๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๗)
อากรแสตมป
การจดทะเบียนแบงทรัพยสินระหวางคูสมรส ไมมีกรณีที่จะตองเสียอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร

๑๑
คําสั่งที่ ๖/๒๔๙๘
เรื่อง จดทะเบียนประเภทแบงทรัพยสินระหวางคูสมรส
_________________
เนื่องจากการแบงทรัพยสินระหวางคูสมรสซึ่งหยาขาดจากกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินมักจะ
เกิดขึ้นบอย ๆ และบางกรณีเปนเรื่องซึ่งสามีภรรยาตางไดตกลงแบงที่ดิน หรือโอนที่ดินใหแกกันแตละฝาย
เกินปริมาณที่จํากัดไวตามมาตรา ๓๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งในกรณีเชนนี้ไมถือวาเปนการไดมา
ซึ่งที่ดินใหม เพราะเปนทรัพยสินระหวางสามีภรรยาซึ่งมีอยูแตเดิม จึงเห็นสมควรวางระเบียบในการจด
ทะเบียนดังตอไปนี้ คือ
๑. เมื่อสามีภรรยาหยาขาดจากกัน และประสงคจะแบงทรัพยสินระหวางคูสมรสเกี่ยวกับที่ดิน โดย
ขอใหเจาพนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนที่ดินใหแกกันและกันแลว ใหเจาพนักงานที่ดินเรียกหลักฐานการ
หยาขาดจากสามีภรรยา เชน คําพิพากษา หรือหนังสือสัญญาหยาระหวางกันมาตรวจสอบดูเสียกอน ถาใน
กรณีที่จะตองจดทะเบียนหยา ใหเรียกหลักฐานการจดทะเบียนหยามาแสดงดวย
๒. เมื่อเห็นวามีการหยาขาดจากกันถูกตองแลว ใหเจาพนักงานที่ดินรับจดทะเบียนใหในประเภท
“แบงทรัพยสินระหวางคูสมรส” โดยใหคูสมรสยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ และแกทะเบียนตามตัวอยาง
ทายคําสั่งนี้
๓. ในการแกสารบัญรายชื่อ สารบัญที่ดิน ใหใชอกั ษรยอวา “บ.ส.”
๔. คาธรรมเนียมใหเรียกเก็บตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม
๒๔๙๗ ขอ ๕ (๕)
อนึ่ง ในกรณีซึ่งในโฉนดที่ดินมีชื่อสามีภรรยารวมกัน แตไมประสงคจะโอนสวนของตนใหแกกัน
ตองการจะแบงแยกออกจากกัน ใหอนุโลมดําเนินการอยางจดทะเบียนประเภทแบงระหวางเจาของเดิม
ตลอดจนคาธรรมเนียมใหเรียกเก็บเชนเดียวกัน
กรมที่ดิน
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๘
(ลงชื่อ) ศ. ไทยวัฒน
(นายศักดิ์ ไทยวัฒน)
อธิบดีกรมที่ดนิ

