การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม
ความหมาย
กรรมสิทธิ์รวม คือ นิติกรรมซื้อขายหรือให ฯลฯ แตเปนการขายบางสวน หรือใหบางสวน ฯลฯ
กลาวคือ หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมีชื่อเจาของคนเดียวหรือหลายคน คนเดียวหรือหลายคนขายบางสวน
หรือใหบางสวนไมหมดแปลง โดยไมมีการรังวัดแบงแยกแตสามารถทราบสวนได โดยการบรรยายสวน
เรียกวา กรรมสิทธิ์รวม เชน ๑ สวนใน ๔ สวน หรือ ๑๐๐ สวนใน ๑,๐๐๐ สวน เปนตน แตทั้งนี้จะทราบ
เขตและเนื้อที่แนนอนไมไดหากคูกรณีทราบเขตและเนื้อที่แนนอนแลว จะตองใหขอรังวัดแบงแยกเสียกอน
ความจริงแลวหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ หรือ น.ส. ๓ ก.) ไมใชหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ นาจะ
เปนเรื่องใหเติมชื่อไมใชกรรมสิทธิ์ แตทางปฏิบัติไดใชประเภทกรรมสิทธิ์รวมกันตลอดมา ดังนั้น แมการ
ขายบางสวนหรือใหบางสวน ฯลฯ ในหนังสือรับรองการทําประโยชนก็ใชประเภทกรรมสิทธิ์รวม
กฎหมายและคําสั่งที่เกี่ยวของ
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๕๖ ถึง มาตรา ๑๓๖๖
- คําสั่ง ที่ ๖/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๙๙ เรื่อง การจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวม
ประเภทการจดทะเบียน
- กรรมสิทธิ์รวม หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิมีชื่อเจาของคนเดียวใหบุคคลอื่นถือกรรมสิทธิ์รวม
หรือมีชื่อเจาของหลายคน ทุกคนใหบุคคลอื่นถือกรรมสิทธิ์รวม (คําสั่งกรมที่ดินที่ ๖/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๑๓
กันยายน ๒๔๙๙)
- กรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิมีชื่อเจาของหลายคน โดยมีบุคคลคนเดียว
หรือหลายคน แตไมทั้งหมดใหบุคคลอื่นที่ยังไมมีชื่อในหนังสือแสดงสิทธินั้น หรือมีชื่อในหนังสือแสดง
สิทธิอยูแลว แตเขาถือกรรมสิทธิ์รวมโดยเพิ่มสวนของตนใหมากขึ้น (คําสั่งกรมที่ดินที่ ๖/๒๔๙๙ ลงวันที่
๑๓ กันยายน ๒๔๙๙)
- กรรมสิทธิ์รวม (ปลอดจํานอง) กรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน (ปลอดจํานอง) หมายถึง ที่ดินที่มีการ
จํานองครอบติดอยูและมีชื่อคนเดียวหรือหลายคน คนเดียวหรือหลายคน (ทั้งหมด) หรือแตบางคนไม
ทั้งหมดแลวแตกรณี ยอมใหบุคคลอื่นเขาถือกรรมสิทธิ์รวมและในสวนของบุคคลที่เขาถือกรรมสิทธิ์รวม
ใหมนี้พนจากการจํานองโดยสวนที่เหลือยังคงจํานองอยูตามเดิม ในวงเงินจํานองเดิม (หนังสือกรมที่ดินตอบ
ขอหารือจังหวัดนนทบุรี ที่ มท ๐๖๐๘/๕๐๗๙๑ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๓ เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่
มท ๐๖๐๘/ว ๕๑๕๙๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๓)
- กรรมสิทธิ์รวม (โอนชําระหนี้จํานองบางสวน) หมายถึง การจดทะเบียนประเภทที่อยูในระหวาง
จํานอง ตอมาผูจํานองตกลงโอนที่ดินชําระหนี้จํานองบางสวนแกผูรับจํานองโดยใหสวนที่ดินชําระหนี้

๒
ปลอดจากการจํานอง สวนที่เหลือคงมีการจํานองตอไปตามเดิม (บันทึกกองทะเบียนที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/
๑๒๖ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๒๐)
- กรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ) หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินมีชื่อบุคคลคนหนึ่งโอนให
ตัวการบางสวนไมหมดทั้งแปลง โดยไมมีการรังวัดแบงแยกแตสามารถทราบสวนได (ถาตองการจะให
ทราบ) โดยการบรรยายสวนแตจะทราบเขตและเนื้อที่ที่แนนอนไมได หากคูกรณีทราบเขตและเนื้อที่ที่
แนนอนแลวก็จะตองไปจดทะเบียนประเภทแบงโอนใหตัวการ ตัวอยางการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม
(โอนใหตัวการ) เชน โฉนดที่ดินมีชื่อนาย ก. ซึ่ง ก. ถือไวแทน ข. บางสวนและตองการจะโอนสวนที่
เปนของ ข. คืนให ข. โดยคูกรณียังไมประสงคจะแยกที่ดินออกจากกัน การจดทะเบียนก็จะปรากฏชื่อ ข.
และ ก. ในโฉนดที่ดิน (บันทึกกองทะเบียนที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/๒๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๑)
สาระสําคัญ
- กรณีที่จะถือวาเปนกรรมสิทธิ์รวม ตองเปนกรณีที่บุคคลหลายคนตางก็เปนเจาของทรัพยสินนั้น
รวมกัน โดยไมไดแยกเปนสัดสวนวาใครเปนเจาของสวนใดของทรัพยสินนั้น ( ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๕๖)
- การจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวม ตองเปนกรณีที่ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินคนเดียวหรือหลายคน
ประสงคจะใหบุคคลอื่นเพียงคนเดียวหรือหลายคนมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงเดียวกัน โดยไมระบุเขต
หรือเนื้อที่แนนอนวาคูกรณีถือสวนในกรรมสิทธิที่ดินตรงไหน และมีจํานวนที่ดินเทาใด โดยมีคาตอบแทน
หรือโดยเสนหาก็ได
- ในกรณีผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินรวมคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนประสงคจะใหบุคคลอื่นเพียงคนเดียว
หรือหลายคนถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเฉพาะสวนของตนได โดยผูถือกรรมสิทธิ์รวมคนอื่นไมจําตองให
ถอยคํายินยอม (คําสั่งที่ ๖/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๙๙)
- ถาเจาของรวมไดกําหนดตกลงไวชัดแจง หรือมีกฎหมายแบงสวนกันไวชัดแจงวามีมากนอยกวา
กันอยางไรก็ตองเปนไปตามนั้น แตถาไมมีนิติกรรมหรือกฎหมายกําหนดไวชัด ก็ใหถือวาเจาของรวมแตละ
คนมีสวนเทากัน (ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๕๗)
- หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่มีชื่อหลายคน ถาคนหนึ่งคนใดจะใหบุคคลอื่นถือกรรมสิทธิ์โดย
ระบุสวนไปดวย จะตองใหผูมีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นทุกคนมาจดทะเบียนบรรยายสวนให
ทราบเสียกอนวาแตละคนมีสวนในที่ดินนั้นเทาใด เมื่อมีการจดทะเบียนบรรยายสวนแลว ตอไปคนหนึ่งคน
ใดจะใหบุคคลอื่นถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน โดยระบุสวนวามีกี่สวนในที่ตนมีสวนอยูก็ยอมดําเนินการได
- การแบ ง ทรั พ ย สิน ระหวางผูถือกรรมสิ ทธิ์ รวม สามารถกระทํา ได โ ดยแบ งทรั พ ย สิน กั น เอง
ระหวางเจาของรวม การตกลงแบงกันเองระหวางผูถือกรรมสิทธิ์รวมจะตกลงแบงดวยวิธีใดก็ได เชนแบง
ครอบครองกันอยางเปนสัดสวน ขอตกลงแบงทรัพยสินระหวางเจาของรวมกฎหมายมิไดกําหนดแบบจะทํา
กันดวยวาจาก็ได ไมมีหลักฐานเปนหนังสือก็ฟองรองบังคับคดีกันได (คําพิพากษาฎีกาที่๓๔๑๕/๒๕๒๔)

๓
บันทึกขอตกลงแบงทรัพยสินกรรมสิทธิ์รวมที่ไมสามารถกําหนดไดแนนอนวา แบงกันจุดไหนยังใชบังคับ
ไมได (คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๒๕/๒๕๓๓)
วิธีดําเนินการการจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวม
(๑) จัดทําคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ตามแบบ ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก และบันทึกขอตกลง
เรื่องกรรมสิทธิ์รวมตามแบบ ท.ด.๗๐ (คําสั่งที่ ๒/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๐๐)
(๒) ในกรณีที่มีการตกลงกันใหมีคาตอบแทนใหระบุจํานวนเงินไวในขอตกลงใหชัดเจน ถาไมมี
คาตอบแทนก็ใหระบุไววาโดยเสนหา
(๓) การขอจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวมโดยคูกรณีขอใหระบุสวนใหหมายเหตุใน ท.ด.๑ หรือ
ท.ด.๑ ก และสารบัญจดทะเบียนใหปรากฏขอความวา “นาย………….ยินยอมใหนาย…………….ถือ
กรรมสิทธิ์รวมดวยจํานวน…………”
(๔) การจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน ใหหมายเหตุใน ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก และ
สารบัญจดทะเบียนใหปรากฏขอความวา “นาย…………....………….ยินยอมใหนาย……..……………..
ถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของนาย……………………สวนของคนอื่นคงอยูตามเดิม”
(๒) (๓) (๔) คําสั่งที่ ๖/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๙๙
แนวทางการวินิจฉัยที่สําคัญเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์รวม
๑. ในการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนในโฉนดที่ดินซึ่ง ป. และ ย. ผูขายกับ น. ผูซื้อมี
เจตนาซื้อขายที่ดินแปลงนี้เฉพาะสวน ป. และ ย. ซื้อมาจาก ห. จํานวน ๑๐ สวน ในที่ดินทั้งหมด ๑๔ สวน
คงเหลือเพียงสวนของ ป. ที่รับมรดกจาก ด. จํานวน ๑ สวน เทานั้น สวนของ ย.หมดไป การที่พนักงาน
เจาหนาที่จดทะเบียนในประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน โดยเติมชื่อ น. ลงในโฉนดที่ดินและคงชื่อ ป. ไว
แตมิไดยกชื่อ ย. มาจดไวดวย จึงไมถูกตองตามหลักการทางทะเบียน เนื่องจากการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม
เปนการใหผูอื่นเขามีกรรมสิทธิ์รวมโดยตนเองก็ยังมีกรรมสิทธิ์อยู
ในกรณีนี้การจดทะเบียนใหถูกตองตามหลักทางทะเบียน และเจตนาที่แทจริงของผูขอ กอนจด
ทะเบียนลงชื่อ น. ในโฉนดที่ดิน ควรจดทะเบียนบรรยายสวนใหปรากฏวาในที่ดินแปลงนี้ สวนระหวาง ป.
และ ย. มีอยูอยางไร คนละกี่สวนแลวให ป. จดทะเบียนขายเฉพาะสวนของตนแก น. เสร็จแลวจึงให ป. จด
ทะเบียนให น. ถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน โดยรวมสวนของ น. ที่ไดจากการจดทะเบียนทั้งสองรายการ
เทากับ ๑๐ สวน ป. เหลือเพียงสวนที่ไดรับมรดกจาก ด. จํานวน ๑ สวนเทานั้น
๒. โฉนดที่ดินที่ออกใหแก ว. และ ซ. จดทะเบียนบรรยายสวน เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ วา
“ที่แปลงนี้มี ๓,๔๙๔ สวน เปนของ ว. ๓,๓๙๔ สวน เปนของ ซ. ๑๐๐ สวน” ในวันเดียวกัน ซ. ไดจด
ทะเบียนขายเฉพาะสวน (รวม ๒ โฉนด) ใหแก ห. ตอมาวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ไดจดทะเบียนเลิก
บรรยายสวน และในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๑ จดทะเบียนบรรยายสวนกันใหมเปนวา “ที่ดินแปลงนี้มี

๔
๓,๔๔๔ สวน เปนของ ห. ๕๖๐ สวน เปนของ ส. อ. ก. บ. และ ด. คนละ ๕๗๐ สวน เปนของ ว. ๓๔ สวน”
การจดทะเบียนเลิกบรรยายสวนและบรรยายสวนใหมดังกลาวเห็นไดวาเปนโอนที่ดินบางสวนใหแกกัน
นั่นเองซึ่งที่ถูกจะตองจดทะเบียนในประเภท “กรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน” โดย ว. โอนกรรมสิทธิ์ของตน
เพียงบางสวนใหแก ห. กับพวก
คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวของ
๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๐๓/๒๔๘๘ หญิงชายแตงงานอยูกินดวยกันฉันสามีภรรยาโดยมิไดจด
ทะเบียนสมรส ซึ่งถือวาไมเปนสามีภรรยากันตามกฎหมายนั้น ตามปกติยอมแสดงและถือวาเจตนาเปน
เจาของทรัพยที่ทํามาหาไดรวมกัน ไมวาจะไดมาโดยทุนทรัพยหรือแรงงานของฝายใด โดยถือวาตางมีสิทธิ
เปนเจาของคนละครึ่ง
๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๖๐/๒๔๙๓ โจทกออกเงินซื้อที่ดินรวมกับจําเลยโดยมีเงื่อนไขวาเมื่อสามี
โจทกแปลงชาติเปนไทยไดเรียบรอยแลว จําเลยจะโอนโฉนดใสชื่อโจทกรวมดวย ดังนี้ หาเปนสัญญาที่ผิด
กฎหมายไม และตอมาเมื่อสามีโจทกแปลงชาติเปนไทยไดเรียบรอยแลว จําเลยก็ตองปฏิบัติตามสัญญานั้น
๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๔๖/๒๔๙๓ เจาของรวมที่ดินเพียงคนใดคนหนึ่งยอมมีอํานาจเปนโจทก
ฟองขับไลผูที่แยงกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นไดตามมาตรา ๑๓๕
๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๔๒/๒๔๙๗ หลายคนตกลงรวมกันซื้อที่ดินมีโฉนดเดียวกันแปลงหนึ่ง
เมื่อซื้อแลวก็รังวัดแบงเขตกันครอบครองเปนสวนสัดที่ตนตกลงซื้อ เชนนี้ยอมทําได และในกรณีนี้ตอมา
หากผูซื้อผูหนึ่งบุกรุกสวนของอีกผูหนึ่งก็ตองรับผิดในเรื่องคาเสียหาย จะอางสิทธิในฐานะเปนเจาของรวม
ขึ้นตอสูหาไดไม แตขอใหแบงแยกที่ดินตามสวนที่ซื้อครอบครองนั้นได
๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๗๒/๒๔๙๗ เจาของรวมคนหนึ่งทําสัญญาจะซื้อขายที่ดินทั้งแปลง โดย
เจาของรวมคนอื่นมิไดยินยอมดวย สัญญาจะขายไมเปนโมฆะ เปนแตผูซื้อจะฟองบังคับใหโอนตามสัญญา
ไมไดตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๑ วรรคสอง
๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๒๔/๒๕๐๑ ดอกผลของทรัพยในกรรมสิทธิ์รวม ยอมไดแกเจาของรวม
ตามสวนที่มีในกรรมสิทธิ์รวมนั้น
๗. คําพิพากษาฎีก าที่ ๑๒๔๐/๒๕๐๖ การแบงสวนเจาของรวมตองเปนไปตามสวนที่ตนเปน
เจาของ ซึ่งแลวแตขอเท็จจริงวา ตนมีสิทธิเพียงใด การที่ยกเอาขอสันนิษฐานตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๕๗
มาแบงเทากันในเมื่อปรากฏสิทธิของเจาของรวมอยูชัดแจงแลวนั้น จึงไมถูกตอง
บุคคล ๕ คน มีชื่อในโฉนดรวมกันโดยไมระบุวาผูใดมีสิทธิเทาใด หากขอเท็จจริงที่นําสืบปรากฏ
ชัดวา ไดมีชื่อในโฉนดรวมกันนั้นเพราะไดรับโอนมรดกมา และสิทธิในการรับมรดกของแตละคนก็ปรากฏ
ชัดตามทางนําสืบดวยแลว ดังนั้น จะยกขอสันนิษฐานมาใหแบง ๕ สวนไดคนละเทากันตาม ป.พ.พ. มาตรา
๑๓๕๗ ไมได

๕
๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๘/๒๕๐๘ เจาของรวมคนหนึ่งอาจใชสิทธิครอบครองไปถึงทรัพยสิน
ทั้งหมดเพื่อตอสูบุคคลภายนอกได ฉะนั้น ผลแหงคดีที่แมเจาของรวมเพียงคนเดียวเปนโจทกฟอง ก็ยอม
ตองผูกพันถึงเจาของรวมคนอื่นๆ ดวย เหตุนี้ถาเจาของรวมคนอื่นมาฟองอีก จึงเปนฟองซ้ํา
๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๙๑/๒๕๐๘ โจทกจําเลยเปนเจาของรวมในที่พิพาทอันเปนที่ดินมือเปลา
จําเลยไปแจงการครอบครองที่พิพาทเปนของจําเลยแตผูเดียว และยื่นคําขอรับรองการทําประโยชนกับยื่นคํา
ขอจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก โจทกรูแตก็นิ่งเสียไมคัดคาน แสดงใหเห็นวาโจทกไดใหจําเลยแสดงตน
เปนเจาของนาที่พิพาทแตผูเดียว โดยยินยอมใหจําเลยขายฝากที่พิพาท การขายฝากจึงผูกพันโจทกตาม ป.
พ.พ. มาตรา ๑๓๖๓ วรรค ๒
๑๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๕๖/๒๕๐๘ ผูตายและจําเลยมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทรวมกัน เมื่อผูตาย
ตาย ที่ดินสวนของผูตายยอมเปนมรดกใหแกทายาท โจทกจึงเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิจะยึดทรัพย
สว นของจํา เลยมาชํ า ระหนี้ ต นได แต ต อ งไม ทํ าให ก ระทบกระเทื อนถึ ง ส ว นได ข องผู อื่ น ผู เ ปน เจา ของ
กรรมสิทธิ์รวมกับจําเลย
๑๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๐๙/๒๕๐๘ การที่บุคคลมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดรวมกันนั้น ถือวามี
กรรมสิทธิ์รวม
๑๒. คําพิพากษาฎีก าที่ ๗๔๗/๒๕๐๘ ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๕๗ ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูเปน
เจาของรวมกันมีสวนเทากัน หาไดกําหนดเด็ดขาดลงไปไมวา ถามีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมกันแลว ใหถือวาผู
เปนเจาของรวมมีสวนเทา ๆ กัน หากขอเท็จจริงเปนประการอื่น คือผูเปนเจาของรวมกันตางเปนเจาของ
ทรัพยไมเทากัน ก็ยอมหักลางขอสันนิษฐานของกฎหมายได
๑๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๑/๒๕๐๙ เจาของรวมแตผูเดียว ยอมมีอํานาจฟองเกี่ยวกับทรัพยซึ่งตนมี
กรรมสิทธิ์รวมกับผูอื่นไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๕๙ โดยไมตองรับมอบอํานาจ
จากเจาของรวมคนอื่น ๆ
๑๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๐๐/๒๕๐๙ โจทกและสามีจําเลยถือกรรมสิทธิ์ที่ดินรวมกันและไดตกลง
แบงแยกที่ดินกันเปนสัดสวน เจาพนักงานไดบันทึกขอตกลงไว แตยังไมไดจดทะเบียนแบงแยกสามีจําเลย
ไดตายลง ขอตกลงของโจทกและสามีจําเลยที่เจาพนักงานไดบันทึกไวนี้ ถือไดวาเปนสัญญาประนีประนอม
แบงที่ดินกัน โจทกจะปฏิเสธไมปฏิบัติตามหาไดไม
๑๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๙๕/๒๕๑๐ เจาของรวมในทรัพยที่ถูกยึดมาขายทอดตลาดยื่นคํารองขอ
แบงเงินที่ไดจากการขายภายหลังจากการขายทอดตลาดได
๑๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๓/๒๕๑๒ ในระหวางที่ผูรองกับจําเลยยังไมไดจดทะเบียนสมรสกัน แต
ตามพฤติการณที่ผูรองกับจําเลยปฏิบัติตอกันเปนการแสดงวาผูรองกับจําเลยไดรวมกันทํามาหากินแสวงหา
ทรัพยสินมาเปนสมบัติของผูรองและจําเลยรวมกัน ทั้งนี้เจตนาที่จะเปนเจาของในทรัพยพิพาท โดยใชเปนที่
อยูอาศัยรวมกัน พฤติการณเชนนี้เห็นไดวา บรรดาทรัพยที่ผูรองหรือจําเลยหามาไดระหวางนั้น แมจะเปน
ดวยแรงหรือเงินของฝายใดก็ไมสําคัญ ก็ตองถือวาเปนทรัพยที่ไดมาโดยทั้งสองฝายมีเจตนาที่จะเปนเจาของ

๖
ร ว มกั น และเมื่ อ ผู ร อ งกั บ จํ า เลยได จ ดทะเบี ย นสมรสกั น ทรั พ ย ทั้ ง หมดโดยเฉพาะทรั พ ย พิ พ าทจึ ง เป น
สินบริคณหประเภทสินเดิมของผูรองและจําเลยเทา ๆ กัน ฉะนั้นโจทกซึ่งเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาของ
จําเลยจึงมีสิทธิมารองขอใหศาลมีคําสั่งแยกทรัพยพิพาทออกเปนสวนจําเลยครึ่งหนึ่งได
๑๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๔๓/๒๕๑๔ จําเลยและผูรองมีชื่อเปนเจาของรวมในโฉนดที่ดิน เมื่อยัง
ไมปรากฏวามีการแบงแยกโฉนดเปนสัดสวน จําเลยจึงยังมีสวนเปนเจาของอยูดวย โจทกมีสิทธินําเจา
พนักงานบังคับคดียึดที่ดินนั้นได
๑๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๖/๒๕๑๘ โจทกกับ ส.ท.ภ. และ ส. มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวมกัน จําเลย
เชาที่ดินดังกลาวจาก ส. ครบกําหนดแลว ส. ฟองขับไลจําเลย ดังนี้ เปนเรื่องที่ ส. เจาของรวมคนหนึ่งใชสิทธิ
อันเกิดแตกรรมสิทธิ์เรียกรองเอาทรัพยสินคืนจากจําเลยซึ่งเปนบุคคลภายนอก จึงตองบังคับตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๕๖. ๑๓๕๙ ประกอบดวยมาตรา ๓๐๒ กลาวคือเจาของรวมแตละคนมี
อํานาจฟองเรียกทรัพยคืน โดยไมจําตองใหเจาของรวมทุกคนรวมกันฟอง และจะตองเปนไปเพื่อประโยชน
แกเจาของรวมหมดทุกคน จึงเทากับเปนการฟองคดีแทน เมื่อ ส. ฟองขับไลจําเลยออกจากที่เชาแลว และ
คดีอยูระหวางพิจารณาโจทกมาฟองขับไลจําเลยออกจากที่ดินเชนเดียวกับคดีที่ ส. ฟองนั้นอีก จึงเปนฟอง
ซอนตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๗๓
๑๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๒๐/๒๕๒๓ ที่ดินมีโฉนดมิไดระบุวาผูใดมีกรรมสิทธิ์คนละเทาใด กรณี
จึงตองดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๕๗ ซึ่งใหสันนิษฐานไวกอนวาเจาของรวมมีสวน
เทากัน ตอมาไดมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะสวนของเจาของรวมคนหนึ่งโดยระบุสวนของ
เจาของรวมคนนั้นเกินไปก็หาทําใหผูรับโอนไดกรรมสิทธิ์สวนที่เกินไปดวยไม
๒๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๔๙/๒๕๒๔ ผูรองยื่นคํารองขอใหปลอยทรัพยที่ยึดเฉพาะสวนที่เกิน
จํานวน ๖ ไร ๕๓ ตารางวา โดยอางวาจําเลยที่ ๒ มีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดดังกลาวเพียง ๖ ไร ๕๓
ตารางวา เทานั้น เมื่อตามคํารองและขอเท็จจริงปรากฎวาลูกหนี้ตามคําพิพากษาเปนเจาของทรัพยสินนั้นอยู
ดัว ย ศาลก็ตองยกคําร องของผู รอง เพราะกรรมสิทธิ์ของเจาของรวมแตละคนนั้ น ยอมครอบไปเหนือ
ทรัพยสินทั้งหมดจนกวาจะมีการแบง
๒๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๔๐๙/๒๕๒๕ จําเลยเปนผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนด แมจะฟงวา
เปนการมีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนในสวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของผูรองดวย จําเลยก็มีฐานะเปนตัวแทนของผูรอง
ในสวนที่เกี่ยวกับที่ดินของผูรอง และผูรองอยูในฐานะเปนตัวการซึ่งมิไดเปดเผยชื่อ เมื่อจําเลยไดนําที่ดิน
พรอมดวยสิ่งปลูกสรางไปจํานองไวแกโจทก การจํานองยอมมีผลผูกพันกรรมสิทธิ์ที่ดินสวนของผูรองดวย
ผูรองจึงไมมีสิทธิที่จะขอใหปลอยทรัพยดังกลาวที่เจาพนักงานบังคับคดียึดไว
๒๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๐๘/๒๕๒๖ โจทกฟองจําเลยในฐานะสวนตัวและทายาทผูรับมรดก
ของ ก. ขอใหพิพากษาวาที่พิพาทเปนของโจทกมีสิทธิครอบครอง เมื่อมีทายาทอื่นเปนเจาของรวมในที่
พิพาทดวย การที่จําเลยตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทกยอมรับวาที่พิพาทเปนของโจทก
ยินยอมเปลี่ยนแปลงชื่อทางทะเบียนในเอกสารสิทธิ์ใหโจทก จึงถือไมไดวาเปนการที่เจาของรวมคนหนึ่งใช

๗
สิทธิ อันเกิดแตกรรมสิทธิ์ครอบครองไปถึงทรัพยสินทั้งหมดเพื่อตอสูบุคคลภายนอกตาม ป.พ.พ. มาตรา
๑๓๕๙ และการที่ศาลขั้นตนพิพากษาเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความก็มิใชคําพิพากษา
ที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์ของที่พิพาท อันจะมีผลใชยันทายาทอื่นซึ่งเปนบุคคลภายนอกได คําพิพากษาตามยอม
มีผลผูกพันเฉพาะจําเลยซึ่งเปนคูความตาม ป.ว.พ. ม. ๑๔๕ วรรคแรก เทานั้น
๒๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๘๖–๗๘๗/๒๕๓๓ การที่โจทกและจําเลยที่ ๑ ไดที่พิพาทมาในระหวาง
อยู กิ น เป น สามี ภ ริ ย ากั น โดยมิ ไ ด จ ดทะเบี ย นสมรสนั้ น ถื อ ว า พิ พ าทเป น ทรั พ ย ที่ ทํ า มาหาได ร ว มกั น มี
กรรมสิทธิ์รวมกันคนละครึ่ง แมที่พิพาทจะมีชื่อจําเลยที่ ๑ เปนผูถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดแตผูเดียวก็เปนการ
กระทําแทนโจทกดวย จําเลยที่ ๑ จึงไมมีสิทธิเอาที่พิพาทสวนของโจทกไปจดทะเบียนโอนขายใหจําเลยที่ ๒
โดยมิไดรับความยินยอมจากโจทกฉะนั้นเมื่อจําเลยที่ ๒ รับโอนที่พิพาทมาจากจําเลยที่ ๑ โดยรูอยูแลววา
โจทกเปนเจาของรวมอยูดวย จึงเปนการไดมาสุจริต ไมผูกพันสวนของโจทก จําเลยที่ ๒ จึงตองจดทะเบียน
ใสชื่อโจทกเปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมกันในที่ดินพิพาทดวย
๒๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๔๑/๒๕๓๘ ขอสันนิษฐานตาม ป.พ.พ มาตรา ๑๓๔๗ ที่วาเจาของรวม
มีสวนเทากัน ไมใชขอสันนิษฐานเด็ดขาด คูความมีสิทธิที่จะนําสืบใหรับฟงเปนอยางอื่นและสามารถนํา
พยานบุคคลมานําสืบหักลางพยานเอกสารสัญญาจํานองและสัญญาซื้อขาย ที่ดินแสดงการเปนเจาของรวม
นั้นไดไมตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๙๔
๒๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๔๘๗/๒๕๓๗ โจทกเปนเจาของรวมที่ดินมีโฉนด จําเลยไดครอบครอง
ปรปกษที่ดินพิพาทซึ่งเปนสวนหนึ่งของที่ดินดังกลาวจนไดกรรมสิทธิ์แลว ก็เทากับวาจําเลยไดครอบครอง
ปรปกษในสวนที่โจทกเองเปนเจาของรวมอยูดวย แมภายหลังโจทกจะรับโอนที่ดินจากผูมีกรรมสิทธิ์รวม
คนอื่นจนโจทกเปนเจาของที่ดินเพียงคนเดียว ก็ไมถือวาโจทกเปนบุคคลภายนอกตามความหมายแหง ป.
พ.พ. มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง จําเลยยกเอาการไดที่ดินพิพาทมาโดยการครอบครองปรปกษใชตอสูโจทก
ได จําเลยจึงมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกวาโจทก
๒๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๕๙/๒๕๓๗ ตามกฎหมายเจาของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินทุกคนตางเปน
เจ าร ว มกันทุ กตอนในที่ ดิ น ทั้งแปลงนั้น แตใ นระหวางเจาของกรรมสิทธิ์รวมดว ยกันเอง อาจอางการ
ครอบครองเปนสัดสวนตามกฎหมายวาดวยเรื่องการครอบครองตอกันได โดยตกลงแบงที่ดินกันเองแลวลง
ชื่อรับรองหลักเขตที่เจาพนักงานที่ดินปก เพื่อรังวัดแบงแยกซึ่งเปนการตกลงแบงทรัพยกันเองอันมีผลบังคับ
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๔ โดยถือวาเปนเรื่องของความยินยอมของเจาของรวมทุกฝายพรอมใจกันใหเปน
เชนนั้น แตการครอบครองเปนสวนสัดดังกลาวนี้มิไดเปนผลถึงกับจะทําใหที่ดินเปนอีกแปลงหนึ่งตางหาก
จากที่ดินแปลงใหญในโฉนดเดิมนั้นไปได แตตราบใดที่ยังไมมีการแบงแยกโฉนดออกจากกัน ก็ตองถือวา
เปนที่ดินแปลงเดียวโฉนดเดียวกันอยู…………………..
๒๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๔๕๘/๒๕๓๘ เมื่อ ส. ถึงแกกรรมที่ดินของ ส. เปนทรัพยมรดกตกทอด
แกบุตรซึ่งเปนทายาทของ ส. ทุกคน โจทกกับ ร. กับทายาทคนอื่นรวม ๗ คน จึงเปนเจาของรวมในที่ดิน
ทรัพยมรดก เมื่อมรดกของ ส. ยังมิไดแบงเปนระหวางทายาท ร. ทายาทคนหนึ่งนําที่ดินทรัพยมรดกไป ทํา

๘
สัญญาจะซื้อขายใหจําเลยทั้งแปลง โดยทายาทคนอื่นซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมมิไดยินยอมดวยก็คือวาทํา
ไปโดยไมมีสิทธิคงผูกพันเฉพาะ ร. เทานั้น แมสัญญาซื้อขายจะมีผลผูกพัน ร. จําเลยก็มีสิทธิเพียงเรียกรอง
บังคับเหนือ ร. ในฐานะคูสัญญาไดเทานั้น เมื่อโจทกมิไดรูเห็นยินยอมในการทําสัญญาซื้อขายหรือมอบ
โฉนดที่ดินใหจําเลยยืดถือไว ขอใหจําเลยสงโฉนดเพื่อที่โจทกจะนําไปแบงแยกเปนชื่อของโจทกและทายาท
คนอื่นในฐานะผูมีสิทธิรับมรดกจึงเปนสิทธิอันชอบของโจทกจําเลยยอมไมมีสิทธิยึดถือโฉนดที่ดินไวตอง
คืนใหโจทก
๒๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๗๕/๒๕๓๙ ที่พิพาทเปนสินสมรสระหวาง ร. กับโจทก เมื่อ ร. ตายจึง
ตกเปนของโจทกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งตกทอดแกทายาท ดังนั้น โจทกและจําเลยที่ ๑ จึงเปนเจาของกรรมสิทธิ์
รวมในที่พิพาท โดยจําเลยที่ ๑ มีกรรมสิทธิ์เพียงบางสวน เมื่อปรากฏวาที่พิพาทยังมิไดมีการแบงแยกกัน
ครอบครองเปนสวนสัดแลว โจทกจึงไมมีอํานาจฟองขับไลจําเลยที่ ๑ ใหออกจากที่พิพาทได สวนจําเลยที่ ๒
ซึ่งปลูกบานในที่พิพาทโดยมิไดรับความยินยอมจากโจทก โจทกจึงมีสิทธิฟองขับไลได อยางไรก็ตาม การที่
จําเลยที่ ๑ ครอบครองทําประโยชนในที่พิพาทแตเพียงผูเดียว เชนนี้ถือวาเปนการใชสิทธิเกินสวน ซึ่งทําให
โจทกไดรับความเสียหาย เพราะจําเลยที่ ๑ มีกรรมสิทธิ์เปนสวนนอยจําเลยที่ ๑ จึงตองรับผิดชดใชคาเสียหาย
แกโจทก และโจทกมีสิทธิฟองขอแบงที่พิพาทเปนคดีใหมตามสวนของตนไดตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๘ (๓)
๒๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๐๔/๒๕๔๐ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๕๙ ใหอํานาจเจาของรวมคนใดคน
หนึ่งใชสิทธิอันเกิดแตกรรมสิทธิ์ครอบไปถึงทรัพยสินทั้งหมด การใชสิทธิดังกลาวรวมถึงการใชสิทธิทาง
ศาลดวย เมื่อโจทกเปนเจาของรวมคนหนึ่งในที่ดินพิพาท โจทกแตผูเดียวยอมมีอํานาจฟองขับไลจําเลยออก
จากที่ดินพิพาทโดยไมจําตองไดรับมอบอํานาจใหฟองคดีจากเจาของรวมคนอื่นแตอยางใดดังนั้น หนังสือ
มอบอํานาจใหโจทกฟองคดีจะปดอากรแสตมปหรือไม โดยไดรับความยินยอมจากสามีหรือไม จึงมิใชขอ
สาระสําคัญจักตองวินิจฉัยโจทกมีอํานาจฟอง
๓๐. คําพิพากษาฎีก าที่ ๖๑๗/๒๕๔๑ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๕๗ ที่ ใ ห
สันนิษฐานไวกอนวาผูเปนเจาของรวมกันมีสวนเทากันนั้น เปนเรื่องของความสันนิษฐานเทานั้น คูกรณียอม
มีสิทธินําสืบหักลางไดวามีความจริงมีอยูอยางไร
ที่ดินซึ่งบุตรมีชื่อในตราจองรวมกัน แตแยกกันครอบครองตลอดมาตามสัดสวนที่มารดายกให
ตองถือวาตางคนตางมีสิทธิในที่ดินสวนที่ตนครอบครอง
๓๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๔๒/๒๕๔๒ จําเลยเปนเจาของกรรมสิทธิ์บานพิพาทรวมกับโจทก โดย
ปลูกบานบนที่ดิน ๒ แปลง และลอมรั้วรอบที่ดินทั้งสองแปลง ที่ดินแปลงหนึ่งจําเลยไดรับการยกใหจาก
มารดาอีกแปลงหนึ่งคือที่ดินพิพาท โจทกไดรับการยกใหจากนองชายจําเลยโดยมีขอแลกเปลี่ยนใหโจทก
ยอมรับบุตรของนองชายจําเลยเปนบุตรของโจทก ตามพฤติการณดังกลาวแมโจทกจะมีชื่อเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทแตผูเดียวก็ตาม แตโจทกไดที่ดินพิพาทมาในระหวางที่อยูกินฉันสามีภริยากับจําเลย
โดยไดรับการยกใหจากนองชายจําเลยดวยความสัมพันธและขอแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลในครอบครัว ทั้ง

๙
สองฝายไดครอบครองรวมกันมาระหวางอยูกินดวยกันถือวาเปนทรัพยที่ทํามาหาไดรวมกัน โจทกจําเลยจึงมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและบานพิพาทรวมกันคนละครึ่ง
๓๒. คํ า พิ พ ากษาฎี ก าที่ ๖๖๘๑/๒๕๔๒ ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๕๗ เป น เพี ย งข อ สั น นิ ษ ฐานของ
กฎหมายในกรณีที่ไมปรากฏชัดวาเจาของรวมแตละคนมีสวนคนละเทาใดเทานั้น จึงใหสันนิษฐานวาเจาของ
รวมแตละคน มีสวนเทากัน แตเมื่อขอเท็จจริงปรากฏชัดวาโจทกและจําเลยซึ่งเปนเจาของรวมในที่ดินพิพาท
ตางแบงแยกครอบครองที่ดินกันเปนสวนสัด ยอมแสดงใหเห็นวาตางประสงคที่จะยึดถือที่ดินสวนที่ตน
ครอบครองเปนของตน จึงไมอาจนําขอสันนิษฐานของกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับได การที่โจทกจําเลย
จดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินรวมกันก็ไมใชขอที่จะฟงวาจําเลยมิไดครอบครองที่ดินเปนสวนสัด กรณีตอง
แบงที่ดินพิพาทตามสวนที่แตละคนครอบครอง
๓๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๐๓๓/๒๕๔๒ ผูรองกับจําเลยเปนสามีภริยากัน และรวมกันประกอบ
กิจการคาขาย ตอมาผูรองกับจําเลยจดทะเบียนหยากัน แตยังคงอยูกินเปนสามีภริยาและประกอบกิจการ
คาขายรวมกัน ระหวางนั้นผูรองขอไดรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถวพิพาท ผูรองกับจําเลยและบุตรเขา
อยูในตึกแถวพิพาท โจทกซึ่งเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาของจําเลยนําเจาพนักงานบังคับคดียึดทรัพยสิน
พิพาทเพื่อขายทอดตลาดชําระหนี้แกโจทก ดังนี้ แมทรัพยสินพิพาทจะไดมาภายหลังการหยา ทรัพยสิน
ดังกลาวยอมตกเปนกรรมสิทธิ์รวมของผูรองกับจําเลย โจทกยอมมีสิทธิที่จะยึดทรัพยสินพิพาทนําออกขาย
ทอดตลาดได ผูรองไมมีสิทธิขอใหปลอยการยึดทรัพยสินพิพาท
๓๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๔๑/๒๕๔๓ การที่โจทกซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมยื่นฟองถือวาเปน
การใชสิทธิครอบไปถึงทรัพยสินทั้งหมดเพื่อตอสูบุคคลภายนอก
๓๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๗๖/๒๕๔๔ แมโจทก จําเลย และ ย. ซึ่งเปนบิดาของจําเลยจะไดรับการ
สันนิษฐานไวกอน ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๕๗ วาผูเปนเจาของรวมกันมีสวนเทากันก็ตาม แตขอ
สันนิษฐานของกฎหมายดังกลาวไมใชขอสันนิษฐานเด็ดขาด โจทกสามารถนําสืบหักลางเปลี่ยนแปลงได
เมื่อพฤติการณแสดงใหเห็นชัดแจงวาที่ดินและบานพิพาทเปนของโจทกและจําเลย โดย ย. เพียงแตมีชื่อรวม
ในโฉนดที่ดินพิพาทเพื่อการเสนอธนาคารของอนุมัติกูเงิน ย. จึงหาไดมีสวนเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมแต
อยางใด โจทกมีสิทธิฟองขอแบงที่ดินและบานพิพาทซึ่งเปนสินสมรสกึ่งหนึ่ง
๓๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๙๓–๑๕๙๔/๒๕๔๔ ทรัพยสินพิพาทที่ไดมาระหวางโจทกกับจําเลย ที่
๑ อยูกินฉันสามีภริยา ตองถือวาเปนทรัพยที่ทํามาหาไดรวมกันโดยไมอาจแยกไดวาฝายใดประกอบอาชีพมี
รายได ม ากน อ ยแตกต า งกั น อย า งไร หรื อ ทํ า การงานเหน็ ด เหนื่ อ ยกว า กั น เพี ย งใด โจทก จึ ง เป น เจ า ของ
กรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสินพิพาทดวย และใหสันนิษฐานไวกอนวาโจทกและจําเลยที่ ๑ มีสวนเทากันตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๕๗
๓๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๕๔๘/๒๕๔๔ คดีกอนจําเลยที่ ๑ ฟองโจทกอางวามีสิทธิครอบครอง
ที่ดินพิพาทโดยซื้อมาจากบิดาโจทก โจทกใหการวาที่ดินพิพาทเปนของโจทกที่ไดรับมรดกมาจากบิดา คดี
จึงมีประเด็นวา จําเลยที่ ๑ มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทหรือไม คูความในคดีดังกลาวทากันวาลายมือชื่อ

๑๐
ผูขายในสัญญาขายที่ดินเปนของบิดาโจทกหรือไม ซึ่งผลการตรวจพิสูจนปรากฏวามิใชลายมือชื่อของบิดา
โจทก จําเลยที่ ๑ แพคดีตามคําทาโดยศาลชั้นตนพิพากษายกฟอง คดีถึงที่สุดแลว จึงมีผลวาจําเลยที่ ๑ ไมมี
สิทธิครอบครองที่ดินพิพาท คําพิพากษายอมผูกพันโจทกและจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนคูความตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๔๕ และแมจําเลยที่ ๒ จะมิไดเปนคูความในคดีดังกลาว แตจําเลยที่ ๑ ใน
ฐานะเจาของรวมใช สิทธิความเปนเจ าของครอบไปถึงที่ ดิน พิพาททั้งหมดเพื่อต อสูบุ คคลภายนอกตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๕๙ อันเปนการใชสิทธิฟองแทนจําเลยที่ ๒ ซึ่งเปนเจาของ
รวมอีกคนหนึ่งดวย ผลแหงคดีกอนยอมผูกพันถึงจําเลยที่ ๒ เชนกัน จําเลยที่ ๒ จึงไมอาจโตเถียงไดวาจําเลย
ที่ ๒ มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท
๓๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๕๖๑/ ๒๕๔๔ บันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสินสมรสตอทายทะเบียนการหยา
ระหวางโจทกกับจําเลยที่ ๑ ที่ตกลงยกบานพิพาทใหแกบุตรนั้น เปนสัญญาเพื่อประโยชนบุคคลภายนอก
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๓๗๔ วรรคหนึ่ง แตบุตรไมไดแสดงเจตนาตอโจทกกับจําเลยที่ ๑ วาจะถือเอา
ประโยชนจากสัญญานั้นตามมาตรา ๓๗๔ วรรคสอง กรรมสิทธิ์ในบานพิพาทจึงยังเปนของโจทกกับจําเลย
ที่ ๑ คนละครึ่ง นอกจากนี้โจทกยังอางวาที่ดินพิพาทเปนสินสมรส ซึ่งหากฟงไดตามที่โจทกอาง โจทกยอมมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทคนละครึ่งหนึ่งเชนเดียวกับการที่จําเลยที่ ๑ นําที่ดินและบานพิพาทซึ่งโจทกมี
กรรมสิทธิ์รวมดวยไปขายใหแกจําเลยที่ ๒ โดยโจทกมิไดยินยอมดวยยอมเปนการโตแยงสิทธิของโจทก
โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยทั้งสองได
ที่ดินและบานพิพาทเปนสินสมรสระหวางโจทกกับจําเลยที่ ๑ แมจําเลยที่ ๒ จะทําสัญญาดังกลาว
กับจําเลยที่ ๑ โดยสุจริตและเสียคาตอบแทนสัญญาดังกลาวก็ไมมีผลผูกพันกรรมสิทธิ์สวนของโจทกตาม
มาตรา ๑๓๖๑ วรรคสอง แตยังคงมีผลผูกพันกรรมสิทธิ์ในสวนของจําเลยที่ ๑ ตามมาตรา ๑๓๖๑ โจทกจึง
ฟองขอใหเพิกถอนสัญญาซื้อขายที่ดินและบานพิพาทระหวางจําเลยทั้งสองในสวนที่เกี่ยวของกับกรรมสิทธิ์
ของโจทกได
๓๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๙๒/๒๕๔๕ การทําประโยชนกับการแบงแยกการครอบครองในที่ดิน
พิพาทซึ่งเปนกรรมสิทธิ์รวมของจําเลยซึ่งเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษากับผูรองนั้น การครอบครองอาจยังไมมี
การทําประโยชนก็ได ดังนี้เมื่อจําเลยกับผูรองไดตกลงแบงแยกที่ดินกันกอนที่โจทกจะรับจํานองที่ดินพิพาท
เฉพาะสวนของจําเลยและกอนที่โจทกจะฟองคดีขอตกลงดังกลาวยอมผูกพันจําเลยกับผูรอง โจทกจึงมีสิทธิ
บังคับคดีไดเพียงเทาที่จําเลยมีสิทธิในที่ดินพิพาทเทานั้น ผูรองชอบที่จะขอกันสวนที่ดินพิพาทดานทิศ
ตะวันออกตามขอตกลงดังกลาวของผูรองออกกอนขายทอดตลาดไดแมยังไมมีการทําประโยชนก็ตาม
๔๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๒๙๔/๒๕๔๕ ปญหาวาเจาของรวมคนอื่น ๆ จะฟองขับไลเจาของรวมคน
หนึ่งไดหรือไม เปนปญหาเกี่ยวกับอํานาจฟอง จึงเปนปญหาเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน
การที่เจาของรวมคนหนึ่งใชสิทธิขัดตอสิทธิของเจาของรวมคนอื่น เจาของรวมคนอื่น ๆ ยอมมีสิทธิ
ที่จะฟองรองบังคับคดีไดตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๐ วรรคแรก

๑๑
๔๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๗๘๑/๒๕๔๕ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๓ เจาของรวมคนอื่น ๆ มีสิทธิ
เรียกใหแบงทรัพยสินไดแตจะเรียกใหแยงในเวลาไมเปนโอกาสอันควรไมได ทั้งนี้ เพื่อปองกันมิใหมีการ
แบงทรัพยสินในเวลานั้นจะทําใหเกิดความเสียหายแกเจาของรวมคนอื่น การที่โจทกและจําเลยถือกรรมสิทธิ์
รวมกันในที่ดินพิพาท โดย หจก. อ. ที่มีโจทกและจําเลยเปนหุนสวนและไดเลิกกิจการไปแลวเปดดําเนินการ
อยูในอาคารบนที่ดินและอาคารพิพาทอีก แมจะปรากฏวาจําเลยเปนผูครอบครองที่ดินและอาคารพิพาท แตก็
เพื่อประโยชนของจําเลยฝายเดียว มิใชเพื่อผลประโยชนของเจาของกรรมสิทธิ์รวม คนอื่น ดังนั้น การที่
โจทกฟองแบงกรรมสิทธิ์รวมดังกลาวจะฟงวาโจทกฟองขอแบงในเวลาที่ไมเปนโอกาสอันควรไมได
การที่ศาลลางทั้งสองพิพาทใหจําเลยเอาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่พิพาทออกขายทอดตลาดเอาเงินที่
ขายไดแบงใหโจทกครึ่งหนึ่งในทันทีนั้นไมถูกตอง เพราะ ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๔ ไดบัญญัติกําหนดวิธีการ
แบงทรัพยสินของเจาของรวมไวเปนขั้นตอนแลว ศาลฎีกามีอํานาจแกไขโดยใหจําเลยแบงที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สรางใหแกโจทกครึ่งหนึ่ง โดยใหโจทกจําเลยแบงทรัพยสินกันเองกอน เมื่อไมสามารถแบงไดใหประมูล
ราคาระหวางกันเอง ถาตกลงกันไมไดใหนําทรัพยสินดังกลาวออกขายทอดตลาด ไดเงินสุทธิเทาใดใหแบง
กันคนละครึ่ง
๔๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๔๙/๒๕๔๖ จําเลยเปนเจาของรวมในที่ดินรวมกับ จ. การที่จําเลยใหการ
ตอสูคดีวาทางพิพาทไมเปนทางจําเปน จึงเปนกรณีที่จําเลยซึ่งเปนเจาของรวมคนหนึ่งใชสิทธิอันเกิดแต
กรรมสิทธิ์ครอบไปถึงทรัพยสินทั้งหมดเพื่อตอสูโจทกซึ่งเปนบุคคลภายนอกและถือเปนการยกขอตอสูแทน
จ. ซึ่งเปนเจาของรวมในที่ดินอีกคนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๕๙ แลว ผลแหงคดีแม
จําเลยเจาของรวมคนเดียวถูกฟอง ก็ยอมตองผูกพันถึง จ. ซึ่งเปนเจาของรวมอีกคนหนึ่ง โจทกจึงมีอํานาจฟอง
จําเลยแตผูเดียวใหเปดทางจําเปนได โดยไมจําเปนตองฟอง จ. ดวย
๔๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๙๒๑/๒๕๔๖ ผูตายกับผูรองมีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน ผูตายยอมมีอํานาจ
ทําพินัยกรรมยกที่ดินสวนของผูตายใหแกผูคัดคานไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๑
และมาตรา ๑๖๔๖ โดยไมจําตองรับความยินยอมจากผูรอง
๔๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๑๘๔/๒๕๔๖ โจทก จําเลยที่ ๒ และ ธ. ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๐๓ มา
โดยทํากําแพงพิพาทเปนรั้วยาวตลอดแนวเขตเฉพาะทางดานทิศตะวันตก เพื่อปดกั้นมิใหบุคคลภายนอกเขา
มายุงเกี่ยว ตอมาเมื่อมีการแบงที่ดินออกเปน ๔ แปลง โดยโจทก จําเลยที่ ๒ และ ธ. เปนเจาของคนละ ๑
แปลง แลวโจทก จําเลยที่ ๒ และ ธ. ยังถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงที่แบงแยกคือโฉนดเลขที่ ๑๑๗๙๑๓
เปน ทางเข าออกสูทางสาธารณะเพื่อประโยชนสํา หรับที่ ดิ นของโจทก จําเลยที่ ๒ และ ธ. ซึ่ง ธ. ไดจ ด
ทะเบียนใหสวนของ ธ. แกจําเลยที่ ๑ ในเวลาตอมาเทานั้น แมตอมาโจทกจะเปนเจาของที่ดินโฉนดเลขที่
๑๙๓๘๙๙ ซึ่งไมมีทางออกสูทางสาธารณะ แตการที่โจทกขอใหเปดแนวกําแพงพิพาทบริเวณดานหนาของ
ที่ดินดังกลาวเพื่อใชประโยชนสําหรับที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๙๓๘๙๙ ดวย จึงเปนการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
ซึ่งเจาของรวมทุกคนตองเห็นชอบตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๕๘ วรรคสุดทาย มิไดเปนการใชสิทธิตามมาตรา

๑๒
๑๓๖๐ วรรคหนึ่ง เมื่อจําเลยทั้งสองซึ่งเปนเจาของรวมไมยินยอมใหที่ดินแปลงอื่นของโจทกมาใชประโยชน
ดวย โจทกจึงไมมีสิทธิขอใหเปดแนวกําแพงพิพาท
คาธรรมเนียม
- กรรมสิทธิ์รวมมีคาตอบแทนเรียกเก็บเชนเดียวกับการขาย คือเรียกเก็บตามราคาประเมิน ทุน
ทรัพยที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยรอยละ ๒ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒ (๗) (ก)
- กรรมสิทธิ์รวมไมมีคาตอบแทนเรียกเก็บเชนเดียวกับการให คือ เรียกเก็บตามราคาประเมินทุน
ทรัพยที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยรอยละ ๒ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒ (๗) (ก) เวนแตเปนการถือกรรมสิทธิ์
รวมไมมีคาตอบแทน ระหวางผูบุพการีกับผูสืบสันดาน หรือระหวางคูสมรส เรียกตามราคาประเมินทุน
ทรัพยตามที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยรอยละ ๐.๕ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ ออก
ตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒ (๗) (ง)
- กรณีกรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ) ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมประเภทไมมีทุนทรัพย แปลงละ
๕๐ บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
๒๔๙๗ ขอ ๒ (๗) (ฑ)
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
- กรรมสิทธิ์รวมมีคาตอบแทน หรือไมมีคาตอบแทน ใหเรียกเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ดังนี้
(๑) กรณีผูโอนเปนบุคคลธรรมดา หางหุนสวนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหใชราคา
ประเมิน ทุนทรั พย เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนี ยมการจดทะเบียนที่ใชอยูในวัน ที่มี การจดทะเบียนเปน ราคา
ประเมินสําหรับการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย เวนแตกรณีบิดามารดาใหบุตรที่ชอบดวยกฎหมายถือกรรมสิทธิ์
รวมเทานั้น จึงไมเสียภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
(๒) กรณีผูโอนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ตามคํานิยามในมาตรา ๓๙ แหงประมวล
รัษฎากร ใหคํานวณหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ ๑ จากจํานวนทุนทรัพยในการจดทะเบียนหรือ
ราคาประเมินทุนทรัพยแลวแตอยางใดจะมากกวา
- กรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ) เปนการจดทะเบียนประเภทไมมีทุนทรัพย ไมตองเสียภาษี
(หนังสือกรมสรรพากร ดวน ที่ กค ๐๘๐๒/๙๐๐๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เวียนโดย
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/ว ๑๘๖๖๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๒๘)

๑๓
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- กรรมสิทธิ์รวมมีคาตอบแทนหรือไมมีคาตอบแทนที่เขาลักษณะเปนการขายอสังหาริมทรัพย ให
เรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการเปนไปตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการขาย
อสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
(หนังสือกรมสรรพากร ดวนที่สุด ที่ กค ๐๘๑๑/๐๐๐๘๑ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๒ เวียนโดย
หนังสือกรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๐๙๐๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๒)
- กรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ) เปนการจดทะเบียนประเภทไมมีทุนทรัพย ไมตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป
อากรแสตมป ในกรณีกรรมสิทธิ์รวมมีคาตอบแทน หรือไมคาตอบแทน เสียรอยละ ๐.๕ ของราคา
ประเมินหรือราคาทุนทรัพยที่ผูขอแสดงแลวแตวาอยางใดสูงกวา (ตามลักษณะแหงตราสาร ๒๘ (ข) แหง
บัญชีอัตราอากรแสตมปฯ ประมวลรัษฎากร) กรณีที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะแลวไมตองเสียอากร
คําสั่งที่ ๖/ ๒๔๙๙
เรื่อง การจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวม
___________
ดวยไดพิจารณาเห็นเปนการสมควรวางระเบียบวิธีการจดทะเบียนในกรณีเจาของที่ดินประสงคให
บุคคลอื่นเขามาถือกรรมสิทธิ์ที่ดินรวมในที่ดินแปลงเดียวกันโดยมิตองทําการแบงแยก ตามมาตรา ๑๓๕๖
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกรณีผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินคนเดียวหรือหลายคนประสงคจะใหบุคคลอื่นเพียงคนเดียวหรือ
หลายคนมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ที่ดินรวมในที่ดินแปลงเดียวกันโดยไมระบุเขตหรือเนื้อที่แนนอนวาคูกรณีถือ
สวนในกรรมสิทธิ์ที่ดินตรงไหน และมีจํานวนที่ดินเทาใด โดยมีคาตอบแทนหรือโดยเสนหา ใหพนักงาน
เจาหนาที่รับจดทะเบียนในประเภทกรรมสิทธิ์รวม
ขอ ๒ ในกรณีผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินคนเดียวหรือหลายคนประสงคจะจดทะเบียนดังกลาวในขอ ๑.
โดยคูกรณีขอใหระบุวาถือกรรมสิทธิ์รวมกี่สวนก็ได เชน เพียงหนึ่งในสี่ เปนตน โดยไมตองขอจดทะเบียน
ประเภทบรรยายสวนกรรมสิทธิ์อีก
ขอ ๓ ในกรณีผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินรวมคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนประสงคจะใหบุคคลอื่นเพียง
คนเดียวหรือหลายคนถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเฉพาะสวนของตนตามนัยขอ ๑ และขอ ๒ ก็ใหจดทะเบียน
ได โดยผูถือกรรมสิทธิรวมคนอื่นไมจําตองใหถอยคํายินยอม

๑๔
ขอ ๔ ในกรณีที่มีการตกลงกันใหมีคาตอบแทน ใหระบุจํานวนเงินไวในขอตกลงใหชัดเจน ถาไม
มีคาตอบแทน ก็ใหระบุไววา โดยเสนหา
ขอ ๕ นิติกรรมที่คูกรณีขอใหจดทะเบียนนั้น ใหทําเปนรูปบันทึกขอตกลงโดยใชแบบ (ท.ด.๑๖)
ระบุขอความตามนัยแหงขอ ๑, ๒, ๓, ๔ แลวแตกรณี อนุโลมตามแบบตัวอยางทายคําสั่ง
ขอ ๖. เรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑) เฉพาะกรณีขอจดทะเบียนตามขอ ๒
ใหหมายเหตุใหปรากฏขอความวา “นาย…………….ยินยอมใหนาย……………ถือกรรมสิทธิ์รวมดวย
จํานวน…………” และในกรณีตามขอ ๓ วา “นาย………. ยินยอมใหนาย…………….ถือกรรมสิทธิ์รวม
เฉพาะสวนของนาย………สวนของคนอื่นคงอยูตามเดิม” เชนเดียวกับการหมายเหตุในสารบัญจดทะเบียน
ขอ ๗ วิธีจดทะเบียนในสารบัญจดทะเบียน ใหทําตามแบบตัวอยางทายคําสั่ง
ขอ ๘ การแกสารบัญรายชื่อและสารบัญที่ดิน ใหใชอักษรยอวา “ก.ร.”
ขอ ๙ คาธรรมเนียมสําหรับการจดทะเบียนประเภทนี้ ใหเรียกตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.
๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๕ (๑) (๒) ถามี
คาตอบแทน ใหคิดอยางประเภทขาย ถาโดยเสนหา ใหคิดอยางประเภทให โดยถือจํานวนทุนทรัพยตาม
สวนราคาทรัพยที่ประเมิน ซึ่งผูจะถือกรรมสิทธิ์รวมควรจะไดรับ เชน ก. ยินยอมให ข. ถือกรรมสิทธิ์รวม
เรียกในอัตรากึ่งหนึ่งของทุนทรัพย หรือถา ก. ยินยอมให ข. ค. ถือกรรมสิทธิ์รวม เรียก ๒ ใน ๓ ของทุน
ทรัพย ถา ก. ยินยอมให ข. ถือกรรมสิทธิ์รวมเพียง ๑ ใน ๔ เรียกเพียง ๑ ใน ๔ ของทุนทรัพย เปนตน
ขอ ๑๐ ใหยกเลิกคําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๓/๒๔๘๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๔๘๔ เรื่องการ จด
ทะเบียนให (เติมชื่อ) และคําสั่งอื่น ๆ ซึ่งมีความขัดกับคําสั่งฉบับนี้ และใหใชคําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ใหถือเปนระเบียบปฏิบัติตั้งแตวนั รับทราบคําสั่งนี้เปนตนไป.
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