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สินสวนตัว และสินสมรส

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
เมือ่ ชายและหญิงไดจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมายแลว การสมรสนัน้ ยอมมีผลสมบูรณ
และกอใหเกิดนิติสัมพันธในดานกฎหมายระหวางกัน ไมวาจะเปนทางดานครอบครัว และทางดาน
ทรัพยสิน โดยในดานทรัพยสินนั้น ทรัพยสินของแตละฝายที่มีอยูกอนสมรสหรือจะมีขึ้นภายหลัง
จากการสมรสจะถูกแบงออกเปน ๒ ประเภทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กลาวคือ สินสวนตัว
และสินสมรส รวมทั้งกอใหเกิดสิทธิและหนาที่ที่สามีภริยาพึงตองปฏิบัติในการจัดการทรัพยสินรวมกัน
แต ก ารจั ด การทรั พ ย สิ น ร ว มกั น ดั ง กล า วนั้ น มี ร ายละเอี ย ดทางกฎหมายที่ คู ส มรสจะต อ งเรี ย นรู 
เพราะมิเชนนั้นอาจจัดการทรัพยสินดังกลาวไปโดยไมถูกตองและอาจเกิดปญหาทางกฎหมายตามมา
ภายหลังได
คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉ บับนี้ จึงใครขอเสนอเรือ่ ง “สินสวนตัว และสินสมรส ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย” เพื่อใหผูอานไดมีความรูความเขาใจถึงความหมายของสินสวนตัวและ
สินสมรส การจัดการสินสมรสรวมกัน การชําระหนี้ตอบุคคลภายนอก รวมทั้งตัวอยางคําพิพากษาฎีกา
ที่นาสนใจ ตามลําดับ ดังนี้

๑. ความหมายของสินสวนตัว

สําหรับความหมายของ “สินสวนตัว” นัน้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๗๑
ไดกําหนดความหมายของสินสวนตัวไววา ไดแก ทรัพยสิน
(๑) ที่ฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส หมายถึง ทรัพยสินทุกชนิดที่มีอยูกอนสมรสและ
ทรัพยสินนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งเพียงฝายเดียวกอนจดทะเบียนสมรส เชน ที่ดิน
ของสามีทถี่ อื กรรมสิทธิร์ วมกับมารดากอนเปนสามีภริยากับโจทก ถือวาเปนสินสวนตัวของสามี แมตอ มา
สามีทําสัญญาประนีประนอมแบงกับมารดาภายหลังจากที่สามีภริยาจดทะเบียนกันแลว ก็เปนแตแบง
กรรมสิทธิ์รวมระหวางสามีกับมารดา ที่ดินไมเปนสินสมรส๑
(๒) ทีเ่ ปนเครือ่ งใชสอยสวนตัว เครือ่ งแตงกาย หรือเครือ่ งประดับกายตามควรแกฐานะ หรือ
เครือ่ งมือเครือ่ งใชทจ่ี าํ เปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคูส มรสฝายใดฝายหนึง่ หมายความวา
คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๗๕/๒๕๒๔.

๑
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แมทรัพยสินดังกลาวจะไดมาในระหวางสมรส ไมวาจะไดมาโดยการนําสินสมรสไปซื้อหรือไมนั้น
หากเปนเครื่องใชสอยสวนตัว เครื่องแตงกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแกฐานะ หรือเครื่องมือ
เครือ่ งใชทจี่ าํ เปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ ยอมเปนสินสวนตัว เชน ฟนปลอม แปรงสีฟน นาฬกา
แหวน สรอยคอ ที่พอควรแกฐานะ สวนเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
จะเปนสินสวนตัวไดตอเมื่อในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นจะขาดสิ่งเหลานี้ไมได เชน คูสมรส
ประกอบอาชีพแพทยจําเปนที่ตองมีเครื่องมือวัดความดัน หรือเครื่องฟงชีพจร เปนตน
(๓) ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรส โดยการรับมรดก หรือโดยการใหโดยเสนหา ทั้งนี้
การใหทรัพยสินที่เปนสังหาริมทรัพยจะสมบูรณเมื่อสงมอบ สวนการใหทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพย
และสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษจะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ดวยจึงจะ
สมบูรณ
(๔) ที่เปนของหมั้น
อยางไรก็ดี ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๗๒ ไดกําหนดวา สินสวนตัวนั้น
ถาไดแลกเปลี่ยนเปนทรัพยสินอื่นก็ดี ซื้อทรัพยสินอื่นมาก็ดี หรือขายไดเปนเงินมาก็ดี ทรัพยสินอื่นหรือ
เงินที่ไดมานั้นเปนสินสวนตัว สินสวนตัวที่ถูกทําลายไปทั้งหมดหรือแตบางสวน แตไดทรัพยสินอื่นหรือ
เงินมาทดแทน ทรัพยสินอื่นหรือเงินที่ไดมานั้นยังคงเปนสินสวนตัว

๒. ความหมายของสินสมรส

ในสวนของ “สินสมรส” นัน้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๗๔ กําหนดไววา
สินสมรสไดแก ทรัพยสิน
(๑) ที่คูสมรสไดมาระหวางสมรส การที่จะใหทรัพยสินที่ไดมาอันจะถือวาเปนสินสมรสได
ก็ตอเมื่อมีการจดทะเบียนสมรสโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น แมจะไมไดทํามาหาไดรวมกัน หรือแม
ไมไดอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาก็ตาม ทรัพยสินที่ไดมาระหวางสมรสยอมเปนสินสมรส๒
(๒) ที่ ฝ  า ยใดฝ า ยหนึ่ ง ได ม าระหว า งสมรสโดยพิ นั ย กรรมหรื อ โดยการให เ ป น หนั ง สื อ
เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกใหระบุวาเปนสินสมรส ดังนั้น หากพินัยกรรมระบุใหทรัพยสินตาง ๆ
แกสามีหรือภริยา หรือทั้งสามีและภริยา แตแยกทรัพยสินที่ใหไวเปนขอกําหนดตางกัน จะถือวาเปน
สินสมรสไมได ทรัพยมรดกดังกลาวยอมตกเปนสินสวนตัวของสามีหรือภริยาแลวแตกรณี
(๓) ที่เปนดอกผลของสินสวนตัว เชน ดอกเบี้ยคาเชา คาปนผล หรือลาภอื่น ๆ ที่ไดเปน
ครั้งคราวแกเจาทรัพยจากผูอื่นเพื่อใหไดใชทรัพยนั้น ดอกผลนิตินัยขางตน หากเกิดจากสินสวนตัวของ
คูสมรสฝายใด กฎหมายกําหนดใหเปนสินสมรส
ถากรณีเปนที่สงสัยวาทรัพยสินอยางหนึ่งเปนสินสมรสหรือมิใช ใหสันนิษฐานไวกอนวา
เปนสินสมรส
คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๙๘/๒๕๒๖.

๒
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๓. การจัดการสินสมรสรวมกัน

การจัดการสินสมรสรวมกันนั้นเปนวิธีการที่กฎหมายกําหนดใหคูสมรสตองจัดการสินสมรส
อันเปนทรัพยสินที่คูสมรสตางรวมมือรวมใจกันจัดการ โดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๔๗๖ กําหนดวิธีการไวดังนี้ สามีและภริยาตองจัดการสินสมรสรวมกันหรือไดรบั ความยินยอม
จากอีกฝายหนึ่งในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ใหเชาซื้อ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิจํานอง
ซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได
(๒) กอตัง้ หรือกระทําใหสดุ สิน้ ลงทัง้ หมดหรือบางสวนซึง่ ภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือ
พื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย
(๓) ใหเชาอสังหาริมทรัพยเกินสามป
(๔) ใหกูยืมเงิน
(๕) ใหโดยเสนหา เวนแตการใหทพี่ อควรแกฐานานุรปู ของครอบครัวเพือ่ การกุศล เพือ่ การสังคม
หรือตามหนาที่ธรรมจรรยา
(๖) ประนีประนอมยอมความ
(๗) มอบขอพิพาทใหอนุญาตตุลาการวินิจฉัย
(๘) นําทรัพยสินไปเปนประกันหรือหลักประกันตอเจาพนักงานหรือศาล
การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีทบี่ ญ
ั ญัตไิ วในวรรคหนึง่ สามีหรือภริยาจัดการไดโดยมิตอ ง
ไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง
อนึง่ สามีและภริยาจะจัดการสินสมรสใหแตกตางไปจากทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในมาตรา ๑๔๗๖ ทัง้ หมด
หรือบางสวนไดก็ตอเมื่อไดทําสัญญากอนสมรสไว
การจัดการสินสมรสซึ่งตองจัดการรวมกันหรือตองไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง
ตามมาตรา ๑๔๗๖ ถาคูส มรสฝายหนึง่ ไดทาํ นิตกิ รรมไปแตเพียงฝายเดียว หรือโดยปราศจากความยินยอม
ของคู  ส มรสอี ก ฝ า ยหนึ่ ง คู  ส มรสอี ก ฝ า ยหนึ่ ง อาจฟ อ งให ศ าลเพิ ก ถอนนิ ติ ก รรมนั้ น ได เว น แต
คูสมรสอีกฝายหนึ่งไดใหสัตยาบันแกนิติกรรมนั้นแลว หรือในขณะที่ทํานิติกรรมนั้นบุคคลภายนอก
ไดกระทําโดยสุจริตและเสียคาตอบแทน
ทั้งนี้ การฟองใหศาลเพิกถอนนิติกรรมตามวรรคหนึ่ง หามมิใหฟองเมื่อพนหนึ่งป นับแตวัน
ที่ไดรูเหตุอันเปนมูลใหเพิกถอน หรือเมื่อพนสิบปนับแตวันที่ไดทํานิติกรรมนั้น
ในกรณีที่ถาสามีหรือภริยาฝายซึ่งมีอํานาจจัดการสินสมรส
(๑) จัดการสินสมรสเปนที่เสียหายถึงขนาด
(๒) ไมอุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่ง
(๓) มีหนี้สินลนพนตัว หรือทําหนี้เกินกึ่งหนึ่งของสินสมรส
(๔) ขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝายหนึ่งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(๕) มีพฤติการณปรากฏวาจะทําความหายนะใหแกสินสมรส
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อีกฝายหนึ่งอาจรองขอใหศาลสั่งอนุญาตใหตนเปนผูจัดการสินสมรสแตผูเดียวหรือสั่งให
แยกสินสมรสได
ถามีคาํ ขอ ศาลอาจกําหนดวิธคี มุ ครองชัว่ คราวเพือ่ จัดการสินสมรสไดตามทีเ่ ห็นสมควร และ
หากเปนกรณีฉุกเฉินใหนําบทบัญญัติเรื่องคําขอในเหตุฉุกเฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงมาใชบังคับ
ในกรณีที่สามีหรือภริยามีอํานาจจัดการสินสมรสแตฝายเดียว ถาสามีหรือภริยาจะกระทํา
หรือกําลังกระทําการอยางใดอยางหนึ่งในการจัดการสินสมรส อันพึงเห็นไดวาจะเกิดความเสียหาย
ถึงขนาด อีกฝายหนึ่งอาจรองขอใหศาลสั่งหามมิใหกระทําการนั้นได

๔. การชําระหนี้ตอบุคคลภายนอก

ในสวนของการการชําระหนี้ตอบุคคลภายนอกนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๔๘๘ – มาตรา ๑๔๙๐ ไดกําหนดไวดังนี้
ถาสามีหรือภริยาตองรับผิดเปนสวนตัวเพือ่ ชําระหนีท้ กี่ อ ไวกอ นหรือระหวางสมรส ใหชาํ ระหนีน้ นั้
ดวยสินสวนตัวของฝายนั้นกอน เมื่อไมพอจึงใหชําระดวยสินสมรสที่เปนสวนของฝายนั้น
ถาสามีภริยาเปนลูกหนี้รวมกัน ใหชําระหนี้นั้นจากสินสมรสและสินสวนตัวของทั้งสองฝาย
หนี้ที่สามีภริยาเปนลูกหนี้รวมกันนั้นใหรวมถึงหนี้ที่สามีหรือภริยากอใหเกิดขึ้นในระหวาง
สมรส ดังตอไปนี้
(๑) หนีเ้ กีย่ วแกการจัดการบานเรือนและจัดหาสิง่ จําเปนสําหรับครอบครัว การอุปการะเลีย้ งดู
ตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแกอัตภาพ
(๒) หนี้ที่เกี่ยวของกับสินสมรส
(๓) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทําดวยกัน
(๔) หนี้ที่สามีหรือภริยากอขึ้นเพื่อประโยชนตนฝายเดียวแตอีกฝายหนึ่งไดใหสัตยาบัน
สําหรับกรณีปญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินของสามีภริยานั้น ไดมีกรณีเกิดขึ้นมากมาย
ซึ่งที่เปนคดีความและเปนที่ยุติแลวในชั้นศาลฎีกา มีกรณีตัวอยางที่นาสนใจดังปรากฏในตัวอยาง
คําพิพากษาฎีกาที่นาสนใจ ดังนี้
- คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๘๖/๒๕๔๖
ที่ดินที่จําเลยถือกรรมสิทธิ์รวมกับพี่ชายจําเลย เปนทรัพยสินที่มีมากอนที่จําเลยจะ
จดทะเบียนสมรสกับโจทก อันถือเปนสินสวนตัวของจําเลย และมีการนําไปแลกเปลี่ยนกับที่ดินพิพาท
๒ แปลง ทรัพยสนิ ทีไ่ ดมาใหมจงึ ยอมเปนสินสวนตัวของจําเลย เพราะเปนการไดทดี่ นิ มาแทนทรัพยเดิม
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๔๗๒ วรรคหนึ่ง
โจทกนําเงินของโจทกไปเปนเงินดาวนรถยนตวอลโวในระหวางที่โจทกจําเลยยังมิได
หยาขาดจากกัน ประกอบจําเลยยังไดรบั ประโยชนจากขอสันนิษฐานของกฎหมายตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๗๔ วรรคสอง วากรณีเปนที่สงสัยวาทรัพยสินใดเปนสินสมรสหรือมิใช
ใหสนั นิษฐานไวกอ นวาเปนสินสมรส รถยนตวอลโวจงึ มีสถานะเปนสินสมรสซึง่ จําเลยตองไดรบั สวนแบง
ครึ่งหนึ่ง
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เกร็ดกฎหมายนารู

ตามคําขอทายฟองแยงของจําเลย จําเลยขอแบงสินสมรสครึ่งหนึ่ง เมือ่ รถยนตวอลโวเปน
สินสมรสและโจทกจําเลยหยากันแลวก็ชอบที่จะแบงสินสมรสใหโจทกและจําเลยไดสวนเทากัน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๓๓ ซึง่ ถาการแบงไมอาจตกลงกันไดกใ็ หนาํ สินสมรส
ออกขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาแบงกันตามสวน แตหากไมสามารถนํารถยนตสินสมรสมาแบงกันได
ก็ใหโจทกใชคืนมูลคาคาเชาซื้อที่ชําระไปครึ่งหนึ่ง
- คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๗๖/๒๕๕๘
การที่ผูตายกับจําเลยรวมกันกูเงินซื้อที่ดินพรอมทาวนเฮาส กอนจดทะเบียนสมรสและ
ชวยกันผอนชําระหนี้ธนาคารเขาลักษณะเปนหุนสวนกันมาแตเดิม แตการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพรอม
ทาวนเฮาสไมปรากฏวามีการตกลงกันเปนอยางอื่น จึงเปนการถือกรรมสิทธิ์รวมของผูตายกับจําเลย
คนละครึ่ง ดังนั้น เมื่อที่ดินพรอมทาวนเฮาสดังกลาวเปนทรัพยสินที่ผูตายกับจําเลยมีอยูกอนสมรส
จึงเปนสินสวนตัวของผูตายกับจําเลยฝายละครึ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๗๑ (๑) สวนการที่ผูตาย
กับจําเลยรวมกันกูยืมเงินในการซื้อตอนแรกกอนสมรส โดยนําที่ดินพรอมทาวนเฮาสไปจํานองเปน
ประกันหนี้ แลวมีการผอนชําระหนีเ้ รือ่ ยมาจนมีการจดทะเบียนไถถอนจํานองมาเปนชือ่ ผูต ายกับจําเลย
ภายหลังจดทะเบียนสมรสนั้น เปนเพียงขั้นตอนการชําระหนี้ของผูตายกับจําเลยเทานั้น ไมอาจทําให
ที่ดินพรอมทาวนเฮาสซึ่งเปนสินสวนตัวของผูตายกับจําเลยมากอนสมรสตองกลายเปนสินสมรส
ที่ดินพรอมทาวนเฮาสจึงเปนทรัพยมรดกของผูตายครึ่งหนึ่ง
ขอสังเกต ขอเท็จจริงตามคําพิพากษาฎีกานี้เปนเรื่องของหนี้ที่เกิดขึ้นกอนสมรสอยูแลว
จึงตองถือวาเปนสินสวนตัวของแตละฝาย และเปนสิทธิหนาที่ที่เกิดขึ้นกอนสมรส มิไดมีขึ้นหลังสมรส
แตอยางใดไม
- คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๙๖๔/๒๕๕๘
ที่ดินพิพาทเปนสินสวนตัวของโจทกผูเปนสามี ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๔๗๑ (๑) และ ๑๔๗๒ วรรคหนึง่ หลังจากการสมรสโจทกรว มกับจําเลยซึง่ เปนภริยาปลูกสราง
รีสอรท รานอาหารและตอเติมบานเปนรานเสริมสวย สิง่ ปลูกสรางจึงเปนทรัพยสนิ ทีไ่ ดมาระหวางสมรส
แมโจทกจะเปนผูอ อกเงินคากอสรางก็ตาม แตกต็ อ งไดรบั การชวยเหลือจากจําเลย ทีส่ าํ คัญสิง่ ปลูกสราง
ดังกลาว โจทกกับจําเลยใชเปนที่อยูอาศัยและประกอบธุรกิจรวมกัน ตามพฤติการณเห็นไดวาโจทก
ยินยอมใหใชทดี่ นิ พิพาทปลูกสรางสิง่ ปลูกสรางดังกลาว กรณีจงึ เขาขอยกเวนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๔๖ จําเลยจึงเปนผูมีสิทธิอยูในที่ดินพิพาท สิ่งปลูกสรางเพิ่มเติมบนที่ดินจึงไม
เปนสวนควบของทีด่ นิ แตยงั คงเปนสินสมรสทีเ่ ปนกรรมสิทธิข์ องโจทกและจําเลยรวมกัน จําเลยไมยอม
เปลีย่ นชือ่ ทางทะเบียนใหแกโจทก โจทกยอ มมีสทิ ธิเรียกทีด่ นิ พิพาทคืน สวนสิง่ ปลูกสรางบนทีด่ นิ พิพาท
เปนสินสมรส เมื่อโจทกจําเลยยังมีสถานะเปนสามีภริยาตอกันตามกฎหมาย โจทกจําเลยตองจัดการ
สินสมรสรวมกันหรือไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๔๗๖ กรณีนตี้ อ งบังคับตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ มาตรา ๙๔ คือใหโจทกจาํ หนายทีด่ นิ พิพาท
ภายในเวลาที่อธิบดีกรมที่ดินกําหนด หากไมปฏิบัติตามใหอธิบดีกรมที่ดินมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑

197-202-MAC6.indd 201

จุลนิติ

๒๐๑

11/20/18 3:59 PM

สินสวนตัว และสินสมรส ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

สวนสิง่ ปลูกสรางบนที่ดินพิพาทซึ่งเปนสินสมรส จําเลยยังไมตองคืนแกโจทก แตหากโจทกประสงค
จะขายสิ่งปลูกสรางพรอมที่ดินโดยจําเลยยินยอมก็สามารถกระทําได

บทสรุป

หากกลาวโดยสรุป จะพิจารณาเห็นไดวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติถึงสิทธิ
และหนาที่ของชายหญิงหลังจดทะเบียนสมรสไว โดยเฉพาะหนาที่อันเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสิน
อันไดแก สินสวนตัว และสินสมรส ซึ่งเปนรายละเอียดที่คูสมรสควรตองศึกษาเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินชีวติ คู และการทํานิตกิ รรมอันมีผลเกีย่ วของกับบุคคลภายนอก ทัง้ นี้ เพือ่ ใหลดปญหาการฟองรอง
หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับการสมรส สิทธิและหนาที่ หรือความสัมพันธระหวางสามีภริยา รวมทั้งทําให
สังคมเกิดความสงบสุขโดยภาพรวมดวย
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