การจดทะเบียนลงชื่อคูสมรส
 ความหมาย
การจดทะเบียนลงชื่อคูสมรส คือ การที่สามีภรรยาขอใหจดทะเบียนลงชื่อสามีหรือ
ภรรยาอีกฝายหนึ่งลงในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอันเปนสินสมรส ซึ่งมีชื่อสามีหรือภรรยาเปน
เจาของอยูแตเพียงผูเดียว เพื่อใหสามีและภรรยามีชื่อเปนเจาของรวมกัน และการจดทะเบียน
ลงชื่อคูส มรสมิใชก ารโอน เปนเพียงการลงชื่อคูส มรสฝายที่ยัง ไมมีชื่อในหนัง สือแสดงสิท ธิ
เพื่อใหปรากฏชื่อเปนเจาของรวมกันในหลักฐานทางทะเบียนตามมาตรา ๑๔๗๕ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย

 กฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๔๘ - ๑๔๖๐, ๑๔๗๔ - ๑๔๗๕
- ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนลงชื่อคูสมรส และแบงทรัพยสินระหวาง
คูสมรสในที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น พ.ศ.๒๕๕๓

 สาระสําคัญ
- กรณีสามีและภรรยาขอใหจดทะเบียนลงชื่อสามีหรือภรรยาในหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินอันเปนสินสมรสซึ่งมีชื่อสามีหรือภรรยาเปนเจาของอยูแตเพียงผูเดียว เพื่อใหสามีและ
ภรรยามีชื่อเปนเจาของรวมกันตามนัยมาตรา ๑๔๗๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ดังนี้
(๑) เมื่อมีผูยื่นคําขอจดทะเบียนลงชื่อคูสมรสในหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินตามนัย
มาตรา ๑๔๗๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการสอบสวน
ใหไดความแนชัดวาคูกรณีเปนสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม และที่ดินดังกลาวเปน
สินสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจริง หรือไม ซึ่งการสอบสวนและพิจารณาวา
คูกรณีเปนสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม ตองพิจารณาจากหลักฐานที่ผูขอนํามา
แสดง ในกรณีนี้ ตองดูจากทะเบียนสมรสเปนสําคัญ ซึ่ง ตองศึกษาจากบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพง และพาณิชย บรรพ ๕ ลัก ษณะ ๑ หมวด ๒ ในเรื่องเงื่อนไขแหง การสมรส
มาตรา ๑๔๔๘ ถึงมาตรา ๑๔๖๐ และการสมรสจะมีไดตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน

สวนการสอบสวนพิจ ารณาวาทรัพยสินใดเปนสินสมรสหรือไม ตองพิจารณาจากบทบัญญัติ
ในเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๗๔
(๒) ถาการสอบสวนตาม (๑) เปนที่เชื่อไดวาคูกรณีเปนสามีภรรยากันโดยชอบดวย
กฎหมาย และที่ดินดังกลาวเปนสินสมรสจริง ก็ใหรับจดทะเบียนในประเภท “ลงชื่อคูสมรส”

 แนวทางการวินิจฉัยที่สําคัญเกี่ยวกับการจดทะเบียนลงชื่อคูสมรส
๑. การจดทะเบียนประเภทลงชื่อคูส มรสเปนการจดทะเบียนลงชื่อสามีภรรยา
ในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอันเปนสินสมรสซึ่งมีชื่อสามีหรือภรรยาเปนเจาของอยูแตเพียงฝายเดียว
เพื่อใหสามีและภรรยา มีชื่อเปนเจาของรวมกันตามนัยมาตรา ๑๔๗๕ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ซึ่งมีหลักเกณฑที่สําคัญคือที่ดินนั้นตองเปนสินสมรส และคูกรณีตองเปนคูสมรส
ที่ชอบดวยกฎหมาย สําหรับการจดทะเบียนแบงทรัพยสินระหวางคูสมรส ที่ดินที่จะจดทะเบียน
ตองเปนสินสมรสและคูกรณีตองเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายเชนกัน แตตางกันตรงที่วาการ
จดทะเบียนประเภทแบงทรัพยสินระหวางคูสมรสเปนการจดทะเบียนไปตามขอตกลงในการแบงทรัพยสิน
ระหวางคูสมรสหลังจากที่ไดหยาขาดจากกันแลว กลาวคือ ในขณะเมื่อยังเปนสามีภรรยากันอยู
สินสมรสยอมเปนสิท ธิของสามีภรรยารวมกันในทุก สิ่งทุก อยาง ซึ่งถาสินสมรสนั้นเปนที่ดินมี
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและมีชื่อคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งเปนเจาของแตฝายเดียว หากคูสมรส
อีกฝายหนึ่งจะขอจดทะเบียนเพื่อใหมีชื่อเปนเจาของรวมกันก็จดทะเบียนในประเภทลงชือ่ คูส มรส
ตอเมื่อไดหยาขาดจากกันไมวาจะเปนการหยาโดยความยินยอมหรือไมก็ตามมาตรา ๑๕๓๒
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติใหมีก ารจัดการแบง ทรัพยสินของสามี ภรรยา
ซึ่งในการจัดการแบงทรัพยสินระหวางสามีภรรยานี้ตามมาตรา ๑๕๓๓ บัญญัติวา “เมื่อหยากันให
แบงสินสมรสใหชายและหญิงไดสวนเทากัน” สามีภรรยาจะจัดการแบงกันอยางไร ทรัพยสินใด
เปนของฝายใดก็สุดแลวแตสามีภรรยาจะตกลงกัน ไมจําเปนที่จะตองเอาทรัพยสินแตละอยาง
มาแบงกันคนละครึ่ง แตเมื่อแบงกันแลวทรัพยสินที่แตละฝายไดไปทั้งหมดรวมกันแลวตองมี
มูลคาเทากัน เชน โฉนดที่ดินมีชื่อสามีเปนผูถือกรรมสิทธิ์ตอมาเมื่อหยารางกันคูสมรสอาจตกลง
กันใหที่ดินแปลงนี้ตกเปนของภรรยาคนเดียวก็ได หรือสามีภรรยาอาจจะตกลงแบง โดยให
สินสมรสชิ้นใดชิ้นหนึ่งเปนของทั้งสองคนถือกรรมสิทธิ์รวมกันไปก็ได ซึ่งไมวาคูกรณีจะตกลงแบง
กันอยางไรก็ตองจดทะเบียนในประเภทแบงทรัพยสินระหวางคูสมรส โดยเฉพาะอยางยิ่งถาหาก
กรณีเปนเรื่องที่ตกลงกันใหถือกรรมสิท ธิ์รวมกันตอไปตามตัวอย างขางตนในการจดทะเบียน

พนักงานเจาหนาที่ก็จะตองจดทะเบียนลงชื่อภรรยาใหปรากฏในโฉนดที่ดินทํานองเดียวกันกับการ
จดทะเบียนลงชื่อคูสมรส แตตองจดทะเบียนในประเภท “แบงทรัพยสินระหวางคูสมรส” มิใช
จดทะเบียนในประเภท “ลงชื่อคูสมรส”
๒. กรณีที่สามีหรือภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายจะขอจดทะเบียนลงชื่อในหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินที่มีชื่อภรรยาหรือสามีอีกฝายหนึ่งซึ่งถึงแกกรรมแลวเปนเจาของโดยอางวาเปน
สินสมรส
๒.๑ ถาเปนที่ดินที่คูส มรสไดม าระหวางสมรสตามมาตรา ๑๔๗๔ (๑) แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แมตามมาตรา ๑๔๗๔ วรรคทาย จะใหสันนิษฐานไวกอน
วาเปนสินสมรส แตทรัพยสินที่ไดมาระหวางสมรสก็หาไดเปนสินสมรสเสมอไปไม เชน ทรัพยสนิ
ที่ไดมาระหวางสมรสโดยเอาสินสวนตัวไปซื้อหรือแลกเปลี่ยนมายอมเปนสินสวนตัวตามมาตรา ๑๔๗๒
เมื่อคูสมรสฝายที่มีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตายแลว พนักงานเจาหนาที่ก็ไมอาจสอบสวน
ไดวาที่ดินนี้เปนสินสมรสหรือไม เพราะบุคคลที่จะรูขอเท็จจริงในเรื่องนี้อันไดแกคูสมรสอีกฝายหนึ่ง
ไดตายแลว กรณีเชนนี้เปนเรื่องยากที่จะนํา “เอกสารแสดงสิทธิการไดมา” มายื่นขอจดทะเบียน
ตอพนักงานเจาหนาที่ หากจดทะเบียนใหไปก็อาจเปนที่เสียหายแกทายาทของคูสมรสที่ตายหรือ
ผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ ได และตามมาตรา ๑๓๗๓ ก็บัญญัติเปนขอสันนิษฐานวา “ถาทรัพยสิน
เปนอสังหาริมทรัพยที่ไดจดไวในทะเบียนที่ดิน ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลผูมีชื่อในทะเบียน
เปนผูมีสิทธิครอบครอง” ซึ่งขอสันนิษฐานตามมาตรา ๑๓๗๓ เปนขอสันนิษฐานในเรื่อง
ทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยที่ไดจดทะเบียนที่ดินไวในเรื่องของที่ดินจึงควรตองถือหลักสันนิษฐาน
ทางทะเบียนนี้ ดังนั้น หากผูขอไมมีเอกสารมาแสดงใหเห็นเปนที่แนชัดวาที่ดินเปนสิ นสมรส
ก็ตองถือวาผูขอไมมีเอกสารแสดงสิทธิการไดมามาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ตามขอ ๙ แหง
กฎกระทรวงฉบับที่ ๗ ฯ พนักงานเจาหนาที่จึงไมอาจจดทะเบียนใหได อยางไรก็ดีหากมีเอกสาร
มาแสดงไดแนชัดวาที่ดินเปนสินสมรสก็รับ จดทะเบียนใหไดโ ดยไมตองนําคําสั่งศาลมาแสดง
เชน คูสมรสฝายที่มีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินซึ่งถึงแกความตายทําพินัยกรรมระบุวาที่ดิน
เปนสินสมรส คูสมรสฝายที่ยังมีชีวิตอยูก็อาจนําพินัยกรรมมาแสดงเพื่อจดทะเบียนได เปนตน
๒.๒ ถาเปนที่ดินที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการ
ใหเปนหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนัง สือยกใหระบุวาเปนสินสมรส ตามมาตรา ๑๔๗๔ (๒)
กรณีนี้เปนเรื่องที่มีหลักฐานชัดอยูแลววาที่ดินเปนสินสมรส จึงถือไดวาพินัยกรรมหรือหนังสือยก
ใหดังกลาวเปนเอกสารแสดงสิทธิการไดมาซึ่งสามารถนํามาแสดงเพื่อขอจดทะเบียนใหได

๓. กรณีที่คูสมรสไดที่ดินมาโดยการจับจองในระหวางสมรส จึงเปนสินสมรสระหวาง
ช. และ ญ. การจดทะเบียนในประเภทลงชื่อคูสมรสไมใชเปนการโอน เพราะคูสมรสทั้งสองฝาย
ตางมีกรรมสิทธิ์รวมกันในที่ดินอันเปนสินสมรสอยูแลว การจดทะเบียนลงชื่อคูสมรสเป นเพียง
การลงชื่อคูสมรสฝายที่ยังไมมีชื่อใหปรากฏชื่อเปนเจาของรวมกันในหลักฐานทางทะเบียนตาม
มาตรา ๑๔๗๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เทานั้น ดังนั้น แมที่ดินดังกลาวจะอยู
ในบังคับหามโอนตามมาตรา ๓๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ก็ชอบที่จะจดทะเบียนในประเภท
ลงชื่อคูสมรสได
๔. กรณีโ ฉนดที่ดิน มีชื่อ คูส มรสฝา ยใดฝา ยหนึ่ง แตเ พีย งฝา ยเดีย ว ยอ มไดรับ
ขอสันนิษฐานวา คูสมรสฝายที่มีชื่อในโฉนดที่ดินนั้นเปนผูมีสิทธิครอบครองตามนัยมาตรา ๑๓๗๓
แหงประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย เรื่องนี้แมจะมีขอสันนิษฐานตามมาตรา ๑๔๗๔ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งบัญญัติวา “ถากรณีเปนที่สงสัยวาทรัพยสินอยางหนึ่งเปน
สินสมรสหรือมิใช ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนสินสมรส” แตขอสันนิษฐานตามมาตรา ๑๔๗๔
ควรเปนเรื่องเกี่ยวกับทรัพยสินอื่น ๆ สําหรับที่ดินซึ่งมีหลักฐานทางทะเบียนปรากฏอยู ควรใช
ขอสันนิษฐานตามหลักฐานทางทะเบียนวาผูมีชื่อในทะเบียนเปนผูมีสิทธิครอบครองตามมาตรา
๑๓๗๓ ดังกลาว
การจดทะเบียนประเภท “ลงชื่อคูสมรส” เปนการจดทะเบียนลงชื่อสามีหรือภริยา
ในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามนัยมาตรา ๑๔๗๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่ง
บัญญัติวา “ถาสินสมรสใดเปนจําพวกที่ระบุไวในมาตรา ๔๕๖ แหงประมวลกฎหมายนี้ หรือที่
มีเอกสารเปนสําคัญ สามีหรือภริยาจะรองขอใหลงชื่อตนเปนเจาของรวมกันในเอกสารนั้นก็ได ”
บทบัญญัติดังกลาวเปนเรื่องที่สามีหรือภริยามาขอใหลงชื่อ แตหากการสมรสไดสิ้นสุดลงไมวาดวย
เหตุใด เชน ดวยความตายหรือหยาคูสมรสยอมไมใชสามีและภริยากันตอไป การขอลงชื่อสามี
หรือภริยาตามมาตรา ๑๔๗๕ ตองเปนเรื่องในขณะที่ยังเปนสามีและภริยากันอยูเทานั้น ดังนั้น
กรณีที่สามีภริยาขาดจากการสมรสไมวาจะโดยการหยาหรือความตาย หากมีทรัพยสินซึ่งเปน
สินสมรส ทรัพยสินนั้นยอมหมดสภาพจากการเปนสินสมรสไปคงเปนกรรมสิทธิ์รวมกันระหวาง
คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูกับทายาทของคูสมรสที่ถึงแกกรรม จึงไมอาจจดทะเบียนในประเภทลงชื่อ
คูส มรสได เพราะการจดทะเบียนลงชื่อคูส มรสเปนการขอใหล งชื่อในเอกสารสําคัญ สําหรับ
ทรัพยสินซึ่งเปนสินสมรสเมื่อทรัพยสินดังกลาวหมดสภาพจากการเปนสินสมรสแลวก็ไมอาจ
จดทะเบียนลงชื่อคูสมรสได

๕. การจดทะเบียนในประเภทแบงทรัพยสินระหวางคูสมรส เปนการจดทะเบียน
เมื่อคูสมรสไดหยาขาดจากกันและประสงคจะแบงทรัพยสินระหวางคูสมรสเกี่ยวกับที่ดินซึ่งตาม
มาตรา ๑๕๓๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดบัญญัติวา “เมื่อหยากันใหแบงสินสมรส
ใหชายและหญิงไดสวนเทากัน” การจดทะเบียนในประเภทนี้ทรัพยสินที่นํามาขอจดทะเบียน
จะตองเปนสินสมรส หากเปนสินสวนตัวของฝายใดฝายหนึ่งก็ยอมเปนกรรมสิทธิ์ของฝายนั้น ๆ
อยูแลว ไมมีกรณีที่จะตองมาแบงกันอีก เมื่อขอเท็จจริงในเรื่องนี้ศาลแพงไดวินิจฉัยวาที่ดินเปน
ทรัพยสินที่ไดมาระหวางที่ ท. และ ม. อยูกินฉันสามีภรรยา ที่ดินทั้ง ๓ แปลง จึงเปนเพียง
ทรัพยสินที่ ท. กับ ม. เปนเจาของรวมกันกอนการสมรส เมื่อตอมาทั้งสองไดทําการสมรสกันใหม
ในภายหลังที่ดินดังกลาวยอมตกเปนสินสวนตัวของแตละฝายเทา ๆ กัน (เทียบคําพิพากษาฎีกาที่
๘๓/๒๕๑๒) เจาพนักงานที่ดินจึงไมอาจจดทะเบียนใหแกผูขอในประเภทแบงทรัพยสินระหวาง
คูสมรสได และกรณีเชนนี้ก็ไมอาจจดทะเบียนในประเภทลงชื่อคูสมรสไดดวยเหตุผลในทํานอง
เดียวกัน กลาวคือ เนื่องจากการจดทะเบียนประเภทลงชื่อคูสมรสเปนการจดทะเบียน ลงชื่อ
คูสมรสในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่เปนสินสมรสตามมาตรา ๑๔๗๕ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ซึ่งบัญญัติวา “ถาสินสมรสใดเปนจําพวกที่ระบุไวในมาตรา ๔๕๖ แหงประมวล
กฎหมายนี้ หรือที่มีเอกสารเปนสําคัญ สามีหรือภริยาจะรองขอใหลงชื่อตนเปนเจาของรวมกัน
ในเอกสารนั้นก็ได” เมื่อที่ดินมิไดเปนสินสมรสจึงไมอาจจดทะเบียนในประเภทลงชื่อคูสมรสได
สําหรับการจดทะเบียนจะจดทะเบียนใหในประเภทใดนั้นเห็นวา เมื่อศาลไดวินิจฉัย
วาที่ดินทั้ง ๓ แปลงนี้ เปนกรรมสิทธิ์ของ ท. และ ม. รวมกันการที่ ม. ไดลงชื่อในโฉนดที่ดิน
เพียงคนเดียว จึงเทากับวา ม. ไดลงชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์ไวแทน ท. ในจํานวนครึ่งหนึ่งดวย
ดังนั้นหาก ท. มีความประสงคจะขอจดทะเบียนใหปรากฏชื่อตนเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดตาม
คําพิพากษา ก็ควรแนะนําใหขอจดทะเบียนในประเภทกรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ) โดยให
พนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนประเภทไมมีทุนทรัพย
๖. การทํานิติกรรมเกี่ยวกับสินสมรสที่ปราศจากความยินยอมของคูส มรสอีกฝายหนึ่ง
ไมตกเปนโมฆะอันจะเปนเหตุใหพนัก งานเจาหนาที่ไมตองจดทะเบียนตามมาตรา ๗๓ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พนักงานเจาหนาที่จึงตองจดทะเบียนใหไป เพียงแตผูรอ งอาจฟองศาล
เพื่อเพิกถอนนิติกรรมตามนัยมาตรา ๑๔๘๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได และ
ตราบใดที่ศาลยัง ไมมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนขายหองชุดและที่ดินดัง กลาว ก็ยัง คงมีผ ล
ผูกพันคูกรณีตามกฎหมาย

การที่นาย ข. แจงขอความอันเปนเท็จวาตนเองมีสถานภาพโสดตอเจาพนักงานที่ดิน
ซึ่งเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย และเจาพนักงานที่ดินหลงเชื่อจดทะเบียนขายหองชุดไป วันที่
จดทะเบียนขายหองชุดจึงเปนวันที่ นาย ข. กระทําความผิดฐานแจงความเท็จ ตามมาตรา ๑๓๗
แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งกฎหมายบัญญัติบทลงโทษสําหรับความผิดนี้ มีระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน ซึ่งกรณีโทษจําคุกกวาหนึ่งเดือนแตไมถึงหนึ่งป การฟองคดีอาญาจะตองกระทํา
ภายในอายุความ ๕ ป นับแตวันกระทําความผิด เมื่อไมปรากฏ วามีการดําเนินการรองทุกขหรือ
ฟองคดีกับนาย ข. ภายใน ๕ ป นับแตวันที่ นาย ข. กระทําความผิดคดีจึงเปนอันขาดอายุความ
ตามมาตรา ๙๕(๔) แหงประมวลกฎหมายอาญา ในสวนของการขายที่ดินซึ่งคดียังไมขาดอายุความ
และไมปรากฏวานางสาว น. ไดรองทุกขหรือฟองคดีอาญา นาย ข. ในความผิดฐานแจงความเท็จ
และเรื่องนี้ก รมที่ดินเปนผูเ สียหายที่จ ะรองทุกขตอพนัก งานสอบสวนไดตามนัยมาตรา ๒(๗)
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๒๓ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดวย จึงมอบหมาย
ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดดําเนินการรองทุกขคดีอาญากับนาย ข. ตอพนักงานสอบสวนทองที่
เกิดเหตุตอไป (สารบบ ๙๐๒๗ - ส.กทม.)
๗. หญิง ไทยมีคูสมรสเปนคนตางดาวซื้อที่ดินโดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูรองได
จดทะเบียนสมรสกับ นาง ข. และนาง ข. ไดซื้อที่ดินในระหวางสมรสกับนาย ก. โดยนาง ข. ยังคง
ใชนามสกุลของสามีเกา ซึ่งเปนการซื้อที่ดินโดยมิชอบดวยกฎหมายโดย นาง ข. ไดทํานิติกรรม
ซื้อที่ดินในขณะที่เปนภรรยาของคนตางดาวโดยนาง ข. อางวา เงินซื้อที่ดินนั้นเปนเงินของคน
ตางดาวใหเปนสินสอด แตเมื่อนาง ข. ไดขอใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนลงชื่อตนเปนเจาของที่ดิน
ทรัพยสินดังกลาวจึงไมเปนสินสอด เพราะสินสอดจะตองเปนทรัพยสินที่ฝายชายใหไวแกบิดา
มารดาหรื อ ผู ป กครองฝ า ยหญิง เพื่ อ ตอบแทนการที่ ห ญิ ง ยอมสมรสดว ย ดั ง นั้ น จึ ง ถือ ได ว า
นาย ก. มีสวนไดที่ดินมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย จะตองจําหนายที่ดินดังกลาวภายในกําหนด
หนึ่งปนับแตวันที่ นาง ข. ไดรับทราบการใหจําหนายที่ดินของพนักงานเจาหนาที่ ตามนัยมาตรา ๙๔
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
๘. เมื่อเพิกถอนรายการจดทะเบียนขายระหวางนางสาว ส. กับ นาย บ. แลว ที่ดิน
จะกลับมาเปนชื่อของนางสาว ส. ดังเดิมแตขอเท็จจริงปรากฏวา นางสาว ส. มีคูสมรสชอบดวย
กฎหมายเปนคนตางดาวโดยจดทะเบียนสมรสกับนาย A ตามกฎหมายประเทศอังกฤษ โดยนาย A
ไดเขามาอยูในประเทศไทยและชื้อที่ดินดังกลาวดวยเงินของตนเองแตใสชื่อนางสาว ส. เนื่องจาก
นาย A ไมอาจถือกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยไดที่ดินจึงเปนสินสมรสตามมาตรา ๑๔๗๔

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นาย A คนตางดาวยอมมีสิท ธิเ ปนเจาของรวมดวย
จึง ถือ วาคนตางดาวไดม าซึ่ง ที่ดินโดยไมชอบดวยกฎหมายเปนการฝาฝนมาตรา ๘๖ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน สวนนางสาว ส. ถือที่ดินในฐานะเปนเจาของแทนคนตางดาว ตองให
จําหนายตามมาตรา ๙๖ แหง ประมวลกฎหมายที่ดิน และใหแจงความดําเนินคดีกับนาย A
ฐานไดมาซึ่งที่ดินโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๑๑๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และ
แจง ความดําเนินคดีกับ นางสาว ส. ฐานแจง ใหเ จาพนัก งานผูก ระทําการตามหนาที่จ ดแจง
ขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการ ตามาตรา ๒๖๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา และ
ฐานไดมาซึ่งที่ดินในฐานะเปนตัวแทนของคนตางดาวหรือนิติบุคคลตางดาวตามมาตรา ๑๑๓
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน

 คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวของ
๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๒๔/๒๔๙๕ แมเปนสามีภริยากอนใช ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยบรรพ ๕ วาดวยครอบครัวก็ดี ฝายที่ไมมีชื่อในโฉนดที่ดินอันเปนสินสมรส ก็ยอม
มีสิทธิขอใหลงชื่อรวมกันในโฉนดที่ดินไดตามมาตรา ๑๔๖๗ (มาตรา ๑๔๗๕ บรรพ ๕ ปจจุบัน)
๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๓๔/๒๔๙๖ ที่ดินไมมีหนังสือสําคัญ ซึ่งสามีภริยาลงชื่อ
เปนผูซื้อมานั้น สามีมีอํานาจขายไดโดยภริยาไมตองลงชื่อเปนผูขายดวย
๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๙๐/๒๕๐๕ ใบไตสวนตามประมวลกฎหมายที่ดินไมใช
เอกสารสําคัญที่จ ะแสดงวาผูมีชื่อในใบไตส วนเปนผูมี กรรมสิท ธิ์ตามความหมายของประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๖๗ (มาตรา ๑๔๗๕ บรรพ ๕ ปจจุบัน) และมาตรา ๑๔๗๔
๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๖๔/๒๕๐๘ แมภริยาจะมีชื่อในโฉนดถือกรรมสิทธิ์แต
ผูเดียวที่ดินก็อาจเปนสินสมรสระหวางสามีภริยานั้นได
๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๘๒/๒๕๑๘ สามีมีภริยาใหมแตไมจดทะเบียน ทรัพยสินที่
ไดมาภริยาใหมจะมีสวนไดรวมกับสามีหรือไม ก็ยังเปนสินสมรสระหวางสามีกับภริยาเดิม ภริยา
เดิมขอใหใสชื่อตนในโฉนดรวมดวยได แตจะระบุสวนของภริยาวาหนึ่งในสามโดยยังไมถึงเวลา
แบงทรัพยสินกันไมได
๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๙๔/๒๕๑๘ สามีภริยากอนใชประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ ๕ ภริยามีสิทธิรองขอใหลงชื่อในโฉนดที่ดินสินสมรสรวมกับสามีได เพราะ

เมื่อทรัพยนี้เปนสินสมรสก็เทากับเปนทรัพยของคูสมรสทั้งสองฝายเปนเจาของรวมกัน ดังนั้น
ฝายที่ไมมีชื่อในทางทะเบียนจึงมีสิทธิรองใหลงชื่อของตนเปนเจาของรวมดวยได
๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๓/๒๕๑๒ การที่ชายหญิงแตงงานกันโดยมิไดจดทะเบียน
สมรส แม ท างกฎหมายจะไม ถื อ ว า เป น สามี ภ รรยากั น โดยชอบด ว ยกฎหมาย แต ก็ ห า
กระทบกระเทือนถึงสิทธิในทรัพยสินที่ชายหญิงจะพึงมีพึงไดตามกฎหมายทั่วไปไม
ในระหวางที่ผูรองกับ จําเลยยังไมจ ดทะเบียนสมรสกัน แตตามพฤติการณที่
ผูรองกับ จําเลยปฏิบัติตอกันเปนการแสดงวาผูรองกับ จําเลยไดรวมกันทํามาหากินแสวงหา
ทรัพยสินมาเปนสมบัติของผูรองและจําเลยรวมกัน ทั้งมีเจตนาที่เปนเจาของในทรัพยพิ พาท
โดยใชเปนที่อยูอาศัยรวมกัน พฤติการณเชนนี้เห็นไดวาบรรดาทรัพยที่ผูรองหรือจําเลยหามาได
ระหวางนั้น แมจ ะเปนดวยแรงหรือเงินของฝายใดไมสําคัญ ก็ตองถือวาเปนทรัพยที่ไดม า
โดยทั้งสองฝายมีเจตนาที่จะเปนเจาของรวมกัน และเมื่อผูรองกับจําเลยได จดทะเบียนสมรสกัน
ทรัพยทั้งหมดโดยเฉพาะทรัพยพิพาทจึงเปนสินบริคณหประเภทสินเดิมของผูรองและจําเลยเทาๆ กัน
ฉะนั้น โจทกซึ่งเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาของจําเลยจึงมีสิทธิมารองขอใหศาลมีคําสั่งแยกทรัพย
พิพาทออกเปนสวนของจําเลยครึ่งหนึ่งได
๘. คํา พิพากษาฎีกาที่ ๑๕๒๓/๒๕๑๙ สามีภริยาหยากันโดยคําพิพากษาและ
จดทะเบียนหยาแลวสินบริคณหสิ้นสภาพ แมยังมิไดแบงก็เปนแตกรรมสิทธิ์รวมธรรมดา……
๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๘๒/๒๕๔๐ โจทกฟองขอแบงที่ดินที่โจทกอางวาโจทก
จําเลยหามาไดรวมกันในระหวางอยูกินฉันสามีภริยากอนจดทะเบียนสมรสเทากับโจทกฟองขอ
แบงทรัพยสินที่โจทกอางวามีอยูกอนสมรสอันเปนสินสวนตัวตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๔๗๑(๑) ซึ่งแตละฝายในฐานะเจาของยอมมีอํานาจจัดการเองไดโดยลําพัง
ตามมาตรา ๑๔๗๓ และมาตรา ๑๓๓๖ แมตอมาจะจดทะเบียนสมรสกันก็ไมทําใหสินสวนตัว
นั้นกลับเปนสินสมรสไดจึงไมใชการฟองรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕
หมวด ๔ วาดวยทรัพยสินระหวางสามีภริยา
๑๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๔๔/๒๕๔๒ แมการที่ ร. ใหที่ดินพิพาทซึ่งเปนสินสมรส
โดยเสนหาแกจําเลยโดยมิไดรับความยินยอมเปนหนังสือของโจทกซึ่งเปนคูสมรสอีกฝายหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๗๖ (๕) และ ๑๔๗๙ เมื่อมิไดรับความยินยอม
เปนหนังสือของโจทก และโจทกมีสิทธิฟองขอใหเพิกถอนการใหดังกลาวภายในกําหนดเวลา ๑ ป
นับแตวันที่ไดรูเรื่องที่ ร. จดทะเบียนแตเมื่อโจทกมิไดฟองขอใหเพิกถอนการให ดังนี้ ที่ดินพิพาท

การใหที่ดินแกจําเลยที่ ๒ หรือภายใน ๑๐ ป นับแตวันจดทะเบียนการใหตามมาตรา ๑๔๘๐
ไดก็ตาม จึงยังเปนกรรมสิทธิ์ของจําเลย และจําเลยมิไดครอบครองที่ดินพิพาทในฐานะทายาท
ของ ร. ที่จะตองมีหนาที่แบงสินสมรสใหโจทกแทน ร. แตจําเลยครอบครองในฐานะเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์เนื่องจากไดรับยกใหจาก ร. จําเลยจึงไมมีหนาที่แบงสินสมรสดังกลาวของ ร. ใหโจทก
การทํ า พิ นั ย กรรมมิ ใ ช เ ป น การจั ด การสิ น สมรสที่ จ ะต อ งได รั บ ความยิ น ยอม
คูสมรสอีกฝายหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๗๖ วรรคหนึ่ง
แม ร. มีสิทธิทําพินัยกรรมยกบานพิพาทที่เปนสินสมรสระหวาง ร. กับโจทกสวนที่ ร.
มีกรรมสิท ธิ์อยูครึ่งหนึ่งใหแกจําเลยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๗๖
วรรคสอง ไดก็ตาม แต ร. ก็ไมมีสิทธิทําพินัยกรรมยกกรรมสิทธิ์ในบานสวนของโจทกอีกครึ่งหนึ่ง
ใหแกจําเลยได การที่ ร. ทําพินัยกรรมยกบานสินสมรสทั้งหลัง ใหแกจําเลยจึงไมมีผลผูกพัน
สวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของโจทก โจทกในฐานะเปนเจาของมีสิทธิฟองติดตามเอาคืนทรัพยสวนที่
เปนกรรมสิทธิ์ของตนไดโดยไมมีกําหนดเวลาการใชสิทธิ เวนแตจะถูกจํากัดดวยอายุความไดสิทธิ
โดยโจทกไมตองฟองรองขอใหเพิกถอนพินัยกรรมของ ร. กอน
๑๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๗๗/๒๕๔๒ การพิจารณาวาทรัพยสินที่ไดมาระหวาง
สามีภริยาเปนประเภทใด ตองพิจารณาตามบทกฎหมายที่ใชในขณะที่ไดมา
จําเลยไดรับที่ดินพิพาทโดยทางพินัยกรรมในระหวางสมรสและไมมีการระบุวาให
เปนสินสมรสหรือสินสวนตัวเมื่อป พ.ศ.๒๕๐๙ ในขณะที่ใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ ๕ เดิม ที่ดินพิพาทจึงเปนสินสมรสระหวางโจทกกับจําเลยตามบรรพ ๕ เดิม มาตรา ๑๔๖๖
วรรคหนึ่ง แมตอมาจะไดมีการแบงแยกที่ดินและออกโฉนดใหมเมื่อประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ ๕ ที่ตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๑๙ ใชบังคับแลว ก็เปนเรื่องการแบงทรัพยสิน
ในระหวางผูถือกรรมสิท ธิ์รวมไมทําใหที่ดินพิพาทหลังจากแบง แยกโฉนดแลวเปลี่ยนเปนสิน
สวนตัวตามมาตรา ๑๔๗๑ (๓)
๑๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๗๑/๒๕๔๓ ที่ดินและบานพิพาทเปนทรัพยที่จําเลยที่ ๑
ไดมาระหวางสมรสกับโจทกกอนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕ ใหม ใชบังคับ จึงเปน
สินสมรสระหวางโจทกและจําเลยที่ ๑ เมื่อไมปรากฏวามีสัญญากอนสมรสบัญญัติไวเปนอยางอื่น
ทั้งตามพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ บรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ได
ตรวจชําระใหม พ.ศ.๒๕๑๙ มาตรา ๗ บัญญัติวา บทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ที่ไดตรวจชําระใหมทายพระราชบัญญัตินี้ ไมกระทบกระเทือนถึงอํานาจการจัดการ

สินบริคณหที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไดมีอยูแลวในวันใชบังคับบทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหมทายพระราชบัญ ญัติ นี้ เมื่อโจทกซึ่ง เปน สามีมี
อํานาจในการจัดการรวมทั้งอํานาจจําหนายสินสมรสอยูแลวโจทกจึงมีอํานาจจัดการสินสมรสตอไป
การที่จําเลยที่ ๑ ไดยกที่ดินและบานพิพาทใหแกจําเลยที่ ๒ โดยมิไดรับความยินยอมจากโจทก
โจทกมีอํานาจขอเพิกถอนนิติกรรมไดแตการเพิกถอนนิติกรรมดังกลาวไดกระทําเมื่อ บทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕ ที่ตรวจชําระใหมใชบังคับ ซึ่งเปนกรณีไมมี บ ท
กฎหมายที่จ ะยกมาปรับ แกคดีได จึง ตองนําบทกฎหมายที่ใกลเ คียงอยางยิ่ง คือ ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๘๐ มาใชบังคับตามมาตรา ๔ โจทกยื่นฟองขอใหเพิกถอน
นิติกรรมการใหระหวางจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ เมื่อพนสิบปนับแตวันที่ไดทํานิติกรรมนั้น ฟองโจทก
จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๘๐ วรรคสอง
๑๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๙๗/๒๕๔๓ จําเลยไดที่ดินพิพาทมากอนป ๒๕๑๙
เมื่อไมปรากฏวาพินัยกรรมหรือหนังสือยกใหระบุวาใหเปนสินสวนตัวของจําเลย ที่ดินพิพาท
จึง เปนสินสมรสระหวางจําเลยกับ อ. ตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย ที่ใชบัง คับ อยู
ในขณะนั้น
๑๔. คํา พิพากษาฎีกาที่ ๒๐๖๕/๒๕๔๔ จําเลยที่ ๒ ซึ่งเปนภริยาจําเลยที่ ๑
ลงชื่อในหนังสือใหความยินยอมซึ่งระบุวายินยอมใหจําเลยที่ ๑ ทํานิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย
และจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและกูยืมเงินจากโจทกไดโดยไมคัดคาน ถือวาจําเลยที่ ๒
ไดรวมรับรูหนี้กูยืมเงินที่จําเลยที่ ๑ ผูเปนสามีไดกอขึ้นเพื่อประโยชนแกตนฝายเดียวในระหวางสมรส
และจําเลยที่ ๒ ไดใหสัตยาบันในหนี้ดังกลาวแลว หนี้ตามสัญญากูยืมเงินจึงเปนหนี้รวมระหวาง
จําเลยที่ ๑ กับจําเลยที่ ๒ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๙๐ (๔) จําเลยที่ ๑
และที่ ๒ จึงตองรับผิดใชหนี้ดังกลาวรวมกัน
๑๕. คํา พิพากษาฎีกาที่ ๔๕๖๑/๒๕๔๔ ว. ไดยกที่ดินพิพาทใหแกจําเลยที่ ๑
ระหวางป ๒๕๑๔ ถึง ๒๕๑๖ ที่ดินพิพาทจึงเปนสินสมรสตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ ๕ เดิม มาตรา ๑๔๖๖ เพราะการใหมิไดแสดงวาใหไวเปนสินสวนตัวตามมาตรา ๑๔๖๔ (๓)
และกรณีเปนการยกใหกอนป ๒๕๑๙ จึงไมอาจใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ ๕
ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ.๒๕๑๙ บังคับ นอกจากนี้จําเลยที่ ๑ เคยขายฝากที่ดินพิพาทใหแก ท.
เมื่อป ๒๕๒๕ และมิไดไถคืนภายในกําหนด ตอมาจึงไดซื้อคืนจาก ท. เมื่อป ๒๕๒๖ แมจะใสชื่อ
จําเลยที่ ๑ เปนเจาของกรรมสิทธิ์เพียงผูเดียว ก็ตองถือวาเปนทรัพยสินที่ไดมาระหวางสมรส

เปนสินสมรสของโจทกกับจําเลยที่ ๑ ตามมาตรา ๑๔๗๔ (๑) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ ๕ ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๑๙
๑๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๕๖/๒๕๔๔ บิดาโจทกยกที่ดินพิพาทใหโจทกและ
จําเลยที่ ๑ และเปนทรัพยสินที่โจทกและจําเลยที่ ๑ ไดมาระหวางสมรส จึงเปนสินสมรสตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๗๔ (๑) เมื่อจําเลยที่ ๑ ไดทําสัญญาขายที่ดิน
พิพาทใหจําเลยที่ ๒ แตเ พียงฝายเดียวโดยปราศจากความยินยอมของโจทกซึ่ง เปนคูส มรส
นิติกรรมการซื้อขายที่ดินพิพาทดังกลาวจึงไมชอบดวยบทบัญญัติม าตรา ๑๔๗๖ (๑) และเมื่อ
จําเลยที่ ๒ เบิกความยอมรับวา กอนซื้อที่ดินพิพาทจากจําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๒ รูวาจําเลย ที่ ๑
มีส ามีคือโจทก จึง ถือไดวาจํา เลยที่ ๒ รับ โอนโดยไมสุจ ริต โจทกมีสิท ธิฟองขอใหเ พิก ถอน
นิติกรรมการซื้อขายที่ดินพิพาทระหวางจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ กับนิติกรรมที่จําเลยที่ ๒ ยินยอม
ใหจําเลยที่ ๓ เขาถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทไดตามมาตรา ๑๔๘๐
๑๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๖๕๐/๒๕๔๕ เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ของจําเลยเมื่อ
นํามารวมกับเงินของโจทกไปซื้อที่ดินและบานแลวยอมเปลี่ยนเปนที่ดินและบานที่ซื้อมา….…..
ที่ดินและหองชุดทั้งสี่หองจําเลยไดรับโอนมาภายหลัง จากโจทกจําเลยจดทะเบียนสมรสแลว
สวนเงินดาวนของที่ดินและหองชุดที่จําเลยไปชําระนั้น จําเลยถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ซึ่งเปนเงินสินสวนตัวของจําเลย แตเงินในบัญชีดังกลาวมีเงินรายไดจากกิจการรานเสริมสวย
รวมอยูดวย ซึ่งเงินรายไดดังกลาวเปนสินสมรสระหวางโจทกจําเลยและไมอาจแบงไดวาสวนไหน
เปนเงินสวนตัวของจําเลย เขามาปะปนอยูกับเงินดาวนของที่ดินและหองชุดทั้งสี่เปนจํานวน
เทาใด กรณีจึงตองถือตามขอสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๗๑
วรรคทาย วาเงินดาวนดังกลาวเปนสินสมรสดวยที่ดินและหองชุดทั้งสี่หองนี้จึงเปนสินสมรสเต็ม
จํานวนที่จะตองแบงใหโจทกจําเลยคนละครึ่ง…………
๑๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๗๕/๒๕๔๖ จําเลยกูเงินโจทกโดยทําสัญญาจํานอง
เปนประกันไว และจําเลยไดรับเงินไปจากโจทกแลว จําเลยจึงตองรับผิดตอโจทก แมที่ดินที่
จํานองเปนสินสมรสระหวางจําเลยกับภริยา และจําเลยทําสัญญาจํานองโดยไมไดรับความยินยอม
จากภริยาก็ตามคงมีผลเพียงวาภริยาจําเลยอาจฟองขอใหศาลเพิกถอนนิติกรรมจํานองนั้นไดตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๘๐ แตตราบใดสัญญาจํานองยังไมถูกศาลเพิกถอน
ยอมยังคงมีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย

๑๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๘๖/๒๕๔๖ ที่ดินที่จําเลยถือกรรมสิทธิ์รวมกับพี่ชาย
จําเลยเปนทรัพยสินที่มีมากอนที่จําเลยจะจดทะเบียนสมรสกับโจทก อันถือเปนสินสวนตัวของ
จําเลยและมีการนําไปแลกเปลี่ยนกับ ที่ดินพิพาท ๒ แปลง ทรัพยสินที่ไดม าใหมจึง ยอมเปน
สินสวนตัวของจําเลยเพราะเปนการไดที่ดินมาแทนทรัพยเดิมตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๔๗๒ วรรคหนึ่ง
๒๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๔๗๓/๒๕๕๑ ผูรองอุทธรณและฎีกาวาที่ดินพิพาทเปน
สินสวนตัวของผูรอง มิใชสินสมรสระหวางผูรองกับจําเลย และหนี้ตามคําพิพากษามิใชหนี้รวม
ระหวางจําเลยกับ ผูรอ งซึ่ง ปญ หาดัง กลาวนี้ศ าลจะตองวินิจ ฉัยเสียก อนวา ที่ดินพิพาทเป น
สินสวนตัวของผูรองหรือเปนสินสมรสระหวางผูรองกับจําเลย หากขอเท็จจริงฟงไดวาที่ดินพิพาท
เปนสินสวนตัวของผูรอง กรณีก็ไมจําตองวินิจฉัยวาหนี้ตามคําพิพากษาเปนหนี้รวมระหวาง
จําเลยกับผูรองหรือไม เพราะแมจะเปนหนี้รวม โจทกก็ไมอาจยึดที่ดินพิพาทเพื่อขายทอดตลาด
ชําระหนี้แกโจทกไดเนื่องจากโจทกมิไดฟองผูรองเปนจําเลยดวย การที่ศาลอุท ธรณภาค ๗
ยกปญหาวาหนี้ตามคําพิพากษาเปนหนี้รวมระหวางจําเลยกับผูรองหรือไมขึ้นวินิจฉัยกอนแลวฟง
ขอเท็จจริงวาหนี้ตามคําพิพากษาเปนหนี้รวมระหวางจําเลยกับผูรอง และพิพากษายืนตามศาล
ชั้นตนใหยกคํารองขอใหปลอยที่ดินพิพาทของผูรอง โดยไมวินิจฉัยปญหาวาที่ดินพิพาทเปนสิน
สวนตัวของผูรองหรือเปนสินสมรสระหวางผูรองกับจําเลยจึงเปนการไมชอบ การที่ จ. ไดรับยก
ใหที่ดินพิพาทมาจากผูที่เปนบิดามารดาและตอมา จ. ก็ยกที่ดินพิพาทใหบุตรคือผูรอง นาเชื่อวา
หลังจาก จ. ไดรับยกใหที่ดินพิพาทแลว จ. ไดครอบครองทําประโยชนที่ดินพิพาทตอจากบิดา
มารดาในฐานะเจาของจนกระทั่งยกที่ดินพิพาทใหแกผูรอง เมื่อ จ. ครอบครองที่ดินพิพาทโดยไม
ปรากฏวามีผูใดโตแยงคัดคานมาเปนเวลาประมาณ ๓๐ ป จ. ยอมไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดย
การครอบครองปรปกษตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒ แมจะยังมิไดมีการ
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนจากบิดามารดามาเปนชื่อ จ. ก็ตาม และเมื่อ จ. ยกที่ดินพิพาทใหแกผูรอง
ในป ๒๕๑๐ ผูรองก็ยอมไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตั้งแตไดรับ การยกใหจาก จ. ที่ดินพิพาทจึง
เปนสินสวนตัวของผูรองเพราะผูรองไดมากอนจดทะเบียนสมรสกับจําเลยในป ๒๕๑๙ การที่
ศาลชั้นตนมีคําสั่งวาผูรองไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปก ษในป ๒๕๓๐
จึงไมมีผลทําใหที่ดินพิพาทซึ่งเปนสินสวนตัวของผูรองกลายเปนสินสมรสระหวางผูรองกับจําเลย
แตอยางใด เมื่อที่ดินพิพาทเปนสินสวนตัวของผูรอง โจทกก็ไมอาจบังคับคดีเอาแกสินสวนตัวของ

ผูรองซึ่งเปนบุคคลภายนอกคดีได กรณีจึงไมจําตองวินิจฉัยวาหนี้ตามคําพิพากษาเปนหนี้รวม
ระหวางจําเลยกับผูรองหรือไมเพราะไมมีผลตอรูปคดี

 ขอควรระวัง
ปญ หาการจดทะเบียนเกี่ยวกับ ทรัพยสินที่ส ามีภรรยาไมชอบดวยกฎหมายหามาไดรว มกัน
มีประเด็นเกี่ยวกับหลักฐานที่คูกรณีตองนํามาแสดงนั้นจะเปนอยางไรเพียงใดตองพิจารณาเปน
รายๆ ไป เชน ถาตามหลักฐานสําเนาทะเบียนบานปรากฏวาคูกรณีมีบุตรจํานวน ๒ คน คนหนึ่ง
เกิดเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๘ และอีกคนหนึ่งเกิดเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๔ สวนที่ดินไดซื้อมาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๐
และคูกรณียืนยันวาในขณะซื้อมาไดอยูกินฉันทสามีภรรยา เชนนี้ก็นาเชื่อถือไดวาที่ดินดังกลาว
ไดมาในระหวางอยูกินฉันสามีภรรยาจริง เปนตน

