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สินสวนตัว และสินสมรส
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

 ๑คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๗๕/๒๕๒๔.

 เม่ือชายและหญิงไดจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมายแลว การสมรสน้ันยอมมีผลสมบูรณ
และกอใหเกิดนิติสัมพันธในดานกฎหมายระหวางกัน ไมวาจะเปนทางดานครอบครัว และทางดาน
ทรัพยสิน โดยในดานทรัพยสินนั้น ทรัพยสินของแตละฝายที่มีอยูกอนสมรสหรือจะมีขึ้นภายหลัง
จากการสมรสจะถูกแบงออกเปน ๒ ประเภทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย กลาวคอื สนิสวนตวั 
และสินสมรส รวมทั้งกอใหเกิดสิทธิและหนาที่ที่สามีภริยาพึงตองปฏิบัติในการจัดการทรัพยสินรวมกัน 
แตการจัดการทรัพยสินรวมกันดังกลาวน้ัน มีรายละเอียดทางกฎหมายที่คู สมรสจะตองเรียนรู  
เพราะมิเชนนั้นอาจจัดการทรัพยสินดังกลาวไปโดยไมถูกตองและอาจเกิดปญหาทางกฎหมายตามมา
ภายหลังได    
 คอลมันเกรด็กฎหมายนารูฉบบันี ้จงึใครขอเสนอเรือ่ง “สนิสวนตวั และสนิสมรส ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย” เพื่อใหผูอานไดมีความรูความเขาใจถึงความหมายของสินสวนตัวและ
สินสมรส การจัดการสินสมรสรวมกัน การชําระหนี้ตอบุคคลภายนอก รวมทั้งตัวอยางคําพิพากษาฎีกา
ที่นาสนใจ ตามลําดับ ดังนี้ 

 ๑. ความหมายของสินสวนตัว
   สาํหรบัความหมายของ “สนิสวนตวั” นัน้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา ๑๔๗๑ 
ไดกําหนดความหมายของสินสวนตัวไววา ไดแก ทรัพยสิน
    (๑) ที่ฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนสมรส หมายถึง ทรัพยสินทุกชนิดที่มีอยูกอนสมรสและ
ทรัพยสินนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งเพียงฝายเดียวกอนจดทะเบียนสมรส เชน ที่ดิน
ของสามทีีถ่อืกรรมสทิธ์ิรวมกบัมารดากอนเปนสามภีรยิากบัโจทก ถอืวาเปนสนิสวนตวัของสาม ีแมตอมา
สามีทําสัญญาประนีประนอมแบงกับมารดาภายหลังจากที่สามีภริยาจดทะเบียนกันแลว ก็เปนแตแบง
กรรมสิทธิ์รวมระหวางสามีกับมารดา ที่ดินไมเปนสินสมรส๑ 
    (๒) ทีเ่ปนเครือ่งใชสอยสวนตวั เคร่ืองแตงกาย หรือเคร่ืองประดับกายตามควรแกฐานะ หรือ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคูสมรสฝายใดฝายหน่ึง หมายความวา 

สินสวนตัว และสินสมรส
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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สินสวนตัว และสินสมรส ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๙๘ จุลนิติ

แมทรัพยสินดังกลาวจะไดมาในระหวางสมรส ไมวาจะไดมาโดยการนําสินสมรสไปซ้ือหรือไมนั้น 
หากเปนเครื่องใชสอยสวนตัว เครื่องแตงกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแกฐานะ หรือเครื่องมือ
เคร่ืองใชทีจ่าํเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ ยอมเปนสินสวนตัว เชน ฟนปลอม แปรงสีฟน นาฬกา 
แหวน สรอยคอ ที่พอควรแกฐานะ สวนเครื่องมือเคร่ืองใชที่จําเปนในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
จะเปนสินสวนตัวไดตอเม่ือในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพน้ันจะขาดส่ิงเหลาน้ีไมได เชน คูสมรส
ประกอบอาชีพแพทยจําเปนที่ตองมีเครื่องมือวัดความดัน หรือเครื่องฟงชีพจร เปนตน
    (๓) ที่ฝายใดฝายหน่ึงไดมาระหวางสมรส โดยการรับมรดก หรือโดยการใหโดยเสนหา ทั้งน้ี 
การใหทรัพยสินท่ีเปนสังหาริมทรัพยจะสมบูรณเม่ือสงมอบ สวนการใหทรัพยสินท่ีเปนอสังหาริมทรัพย
และสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษจะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีดวยจึงจะ
สมบูรณ
    (๔) ที่เปนของหมั้น 
    อยางไรก็ดี ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๗๒ ไดกําหนดวา สินสวนตัวนั้น 
ถาไดแลกเปลี่ยนเปนทรัพยสินอื่นก็ดี ซื้อทรัพยสินอื่นมาก็ดี หรือขายไดเปนเงินมาก็ดี ทรัพยสินอื่นหรือ
เงินที่ไดมานั้นเปนสินสวนตัว สินสวนตัวที่ถูกทําลายไปทั้งหมดหรือแตบางสวน แตไดทรัพยสินอื่นหรือ
เงินมาทดแทน ทรัพยสินอื่นหรือเงินที่ไดมานั้นยังคงเปนสินสวนตัว

 ๒. ความหมายของสินสมรส 
   ในสวนของ “สนิสมรส” นัน้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา ๑๔๗๔ กาํหนดไววา 
สินสมรสไดแก ทรัพยสิน
    (๑) ที่คูสมรสไดมาระหวางสมรส การที่จะใหทรัพยสินท่ีไดมาอันจะถือวาเปนสินสมรสได   
ก็ตอเมื่อมีการจดทะเบียนสมรสโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น แมจะไมไดทํามาหาไดรวมกัน หรือแม
ไมไดอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาก็ตาม ทรัพยสินที่ไดมาระหวางสมรสยอมเปนสินสมรส๒ 
    (๒) ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการใหเปนหนังสือ
เม่ือพินัยกรรมหรือหนังสือยกใหระบุวาเปนสินสมรส ดังนั้น หากพินัยกรรมระบุใหทรัพยสินตาง ๆ 
แกสามีหรือภริยา หรือทั้งสามีและภริยา แตแยกทรัพยสินที่ใหไวเปนขอกําหนดตางกัน จะถือวาเปน
สินสมรสไมได ทรัพยมรดกดังกลาวยอมตกเปนสินสวนตัวของสามีหรือภริยาแลวแตกรณี
    (๓) ที่เปนดอกผลของสินสวนตัว เชน ดอกเบี้ยคาเชา คาปนผล หรือลาภอื่น ๆ ที่ไดเปน
ครั้งคราวแกเจาทรัพยจากผูอื่นเพื่อใหไดใชทรัพยนั้น ดอกผลนิตินัยขางตน หากเกิดจากสินสวนตัวของ  
คูสมรสฝายใด กฎหมายกําหนดใหเปนสินสมรส
    ถากรณีเปนท่ีสงสัยวาทรัพยสินอยางหนึ่งเปนสินสมรสหรือมิใช ใหสันนิษฐานไวกอนวา
เปนสินสมรส

   ๒คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๙๘/๒๕๒๖.
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เกร็ดกฎหมายนารู

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๙๙จุลนิติ

 ๓. การจัดการสินสมรสรวมกัน
   การจัดการสินสมรสรวมกันนั้นเปนวิธีการที่กฎหมายกําหนดใหคูสมรสตองจัดการสินสมรส
อันเปนทรัพยสินที่คู สมรสตางรวมมือรวมใจกันจัดการ โดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๔๗๖ กําหนดวิธีการไวดังนี้ สามีและภริยาตองจัดการสินสมรสรวมกันหรือไดรับความยินยอม
จากอีกฝายหนึ่งในกรณีดังตอไปนี้
   (๑) ขาย แลกเปล่ียน ขายฝาก ใหเชาซ้ือ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิจํานอง 
ซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได
   (๒) กอตัง้หรอืกระทาํใหสดุสิน้ลงทัง้หมดหรอืบางสวนซึง่ภาระจาํยอม สทิธอิาศยั สทิธเิหนอื
พื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย
   (๓) ใหเชาอสังหาริมทรัพยเกินสามป
   (๔) ใหกูยืมเงิน
   (๕)  ใหโดยเสนหา เวนแตการใหทีพ่อควรแกฐานานรุปูของครอบครวัเพือ่การกศุล เพือ่การสงัคม 
หรือตามหนาที่ธรรมจรรยา
   (๖) ประนีประนอมยอมความ
   (๗) มอบขอพิพาทใหอนุญาตตุลาการวินิจฉัย
   (๘) นําทรัพยสินไปเปนประกันหรอืหลักประกันตอเจาพนักงานหรือศาล 
   การจดัการสนิสมรสนอกจากกรณทีีบ่ญัญติัไวในวรรคหนึง่ สามหีรอืภรยิาจัดการไดโดยมติอง
ไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง
   อนึง่ สามแีละภรยิาจะจดัการสนิสมรสใหแตกตางไปจากทีบ่ญัญตัไิวในมาตรา ๑๔๗๖ ทัง้หมด
หรือบางสวนไดก็ตอเมื่อไดทําสัญญากอนสมรสไว
    การจัดการสินสมรสซึ่งตองจัดการรวมกันหรือตองไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง
ตามมาตรา ๑๔๗๖ ถาคูสมรสฝายหนึง่ไดทาํนติกิรรมไปแตเพยีงฝายเดยีว หรอืโดยปราศจากความยินยอม
ของคู สมรสอีกฝายหนึ่ง คู สมรสอีกฝายหนึ่งอาจฟองใหศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได เวนแต
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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   อีกฝายหน่ึงอาจรองขอใหศาลส่ังอนุญาตใหตนเปนผูจัดการสินสมรสแตผูเดียวหรือส่ังให
แยกสินสมรสได 
     ถามีคาํขอ ศาลอาจกําหนดวธิคีุมครองชัว่คราวเพ่ือจัดการสนิสมรสไดตามท่ีเห็นสมควร และ
หากเปนกรณีฉุกเฉินใหนําบทบัญญัติเร่ืองคําขอในเหตุฉุกเฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงมาใชบังคับ
     ในกรณีที่สามีหรือภริยามีอํานาจจัดการสินสมรสแตฝายเดียว ถาสามีหรือภริยาจะกระทํา 
หรือกําลังกระทําการอยางใดอยางหน่ึงในการจัดการสินสมรส อันพึงเห็นไดวาจะเกิดความเสียหาย
ถึงขนาด อีกฝายหนึ่งอาจรองขอใหศาลสั่งหามมิใหกระทําการนั้นได

 ๔. การชําระหนี้ตอบุคคลภายนอก
     ในสวนของการการชําระหนี้ตอบุคคลภายนอกนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๔๘๘ – มาตรา ๑๔๙๐ ไดกําหนดไวดังนี้
     ถาสามีหรือภรยิาตองรบัผิดเปนสวนตวัเพือ่ชําระหนีท้ีก่อไวกอนหรือระหวางสมรส ใหชาํระหนีน้ัน้
ดวยสินสวนตัวของฝายนั้นกอน เมื่อไมพอจึงใหชําระดวยสินสมรสที่เปนสวนของฝายนั้น
      ถาสามีภริยาเปนลูกหนี้รวมกัน ใหชําระหนี้นั้นจากสินสมรสและสินสวนตัวของทั้งสองฝาย 
           หนี้ที่สามีภริยาเปนลูกหน้ีรวมกันน้ันใหรวมถึงหน้ีที่สามีหรือภริยากอใหเกิดข้ึนในระหวาง
สมรส ดังตอไปนี้
      (๑)  หน้ีเก่ียวแกการจัดการบานเรือนและจัดหาส่ิงจําเปนสําหรับครอบครวั การอุปการะเลีย้งดู 
ตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแกอัตภาพ
      (๒) หนี้ที่เกี่ยวของกับสินสมรส
     (๓) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทําดวยกัน
     (๔) หนี้ที่สามีหรือภริยากอขึ้นเพื่อประโยชนตนฝายเดียวแตอีกฝายหนึ่งไดใหสัตยาบัน
    สําหรับกรณีปญหาเก่ียวกับการจัดการทรัพยสินของสามีภริยาน้ัน ไดมีกรณีเกิดข้ึนมากมาย 
ซึ่งท่ีเปนคดีความและเปนท่ียุติแลวในชั้นศาลฎีกา มีกรณีตัวอยางที่นาสนใจดังปรากฏในตัวอยาง
คําพิพากษาฎีกาที่นาสนใจ ดังนี้
     - คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๘๖/๒๕๔๖
      ที่ดินที่จําเลยถือกรรมสิทธิ์รวมกับพี่ชายจําเลย เปนทรัพยสินที่มีมากอนที่จําเลยจะ
จดทะเบียนสมรสกับโจทก อันถือเปนสินสวนตัวของจําเลย และมีการนําไปแลกเปลี่ยนกับที่ดินพิพาท 
๒ แปลง ทรพัยสนิทีไ่ดมาใหมจงึยอมเปนสนิสวนตัวของจาํเลย เพราะเปนการไดทีด่นิมาแทนทรพัยเดมิ 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๔๗๒ วรรคหนึ่ง
             โจทกนําเงินของโจทกไปเปนเงินดาวนรถยนตวอลโวในระหวางที่โจทกจําเลยยังมิได
หยาขาดจากกนั ประกอบจาํเลยยงัไดรบัประโยชนจากขอสนันษิฐานของกฎหมายตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๗๔ วรรคสอง วากรณีเปนที่สงสัยวาทรัพยสินใดเปนสินสมรสหรือมิใช    
ใหสนันษิฐานไวกอนวาเปนสินสมรส รถยนตวอลโวจงึมสีถานะเปนสนิสมรสซึง่จาํเลยตองไดรบัสวนแบง
ครึ่งหนึ่ง
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เกร็ดกฎหมายนารู

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๒๐๑จุลนิติ

             ตามคําขอทายฟองแยงของจําเลย จําเลยขอแบงสินสมรสครึ่งหนึ่ง เม่ือรถยนตวอลโวเปน
สินสมรสและโจทกจําเลยหยากันแลวก็ชอบที่จะแบงสินสมรสใหโจทกและจําเลยไดสวนเทากัน 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๓๓ ซึง่ถาการแบงไมอาจตกลงกนัไดกใ็หนาํสนิสมรส
ออกขายทอดตลาดเพ่ือนําเงินมาแบงกันตามสวน แตหากไมสามารถนํารถยนตสินสมรสมาแบงกันได    
ก็ใหโจทกใชคืนมูลคาคาเชาซื้อที่ชําระไปครึ่งหนึ่ง
              - คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๗๖/๒๕๕๘
    การท่ีผูตายกับจําเลยรวมกันกูเงินซื้อที่ดินพรอมทาวนเฮาส กอนจดทะเบียนสมรสและ
ชวยกันผอนชําระหนี้ธนาคารเขาลักษณะเปนหุนสวนกันมาแตเดิม แตการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพรอม
ทาวนเฮาสไมปรากฏวามีการตกลงกันเปนอยางอื่น จึงเปนการถือกรรมสิทธิ์รวมของผูตายกับจําเลย
คนละคร่ึง ดังนั้น เมื่อที่ดินพรอมทาวนเฮาสดังกลาวเปนทรัพยสินที่ผูตายกับจําเลยมีอยูกอนสมรส 
จึงเปนสินสวนตัวของผูตายกับจําเลยฝายละครึ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๗๑ (๑) สวนการที่ผูตาย
กับจําเลยรวมกันกูยืมเงินในการซื้อตอนแรกกอนสมรส โดยนําที่ดินพรอมทาวนเฮาสไปจํานองเปน
ประกนัหนี ้แลวมกีารผอนชาํระหนีเ้รือ่ยมาจนมกีารจดทะเบยีนไถถอนจํานองมาเปนชือ่ผูตายกบัจาํเลย
ภายหลังจดทะเบียนสมรสน้ัน เปนเพียงข้ันตอนการชําระหนี้ของผูตายกับจําเลยเทานั้น ไมอาจทําให
ที่ดินพรอมทาวนเฮาสซึ่งเปนสินสวนตัวของผูตายกับจําเลยมากอนสมรสตองกลายเปนสินสมรส 
ที่ดินพรอมทาวนเฮาสจึงเปนทรัพยมรดกของผูตายครึ่งหนึ่ง
   ขอสังเกต ขอเท็จจริงตามคําพิพากษาฎีกานี้เปนเรื่องของหนี้ที่เกิดขึ้นกอนสมรสอยูแลว 
จึงตองถือวาเปนสินสวนตัวของแตละฝาย และเปนสิทธิหนาที่ที่เกิดขึ้นกอนสมรส มิไดมีขึ้นหลังสมรส
แตอยางใดไม
  - คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๙๖๔/๒๕๕๘ 
   ที่ดินพิพาทเปนสินสวนตัวของโจทกผูเปนสามี ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๔๗๑ (๑) และ ๑๔๗๒ วรรคหนึง่ หลงัจากการสมรสโจทกรวมกบัจําเลยซึง่เปนภรยิาปลกูสราง
รสีอรท รานอาหารและตอเตมิบานเปนรานเสรมิสวย สิง่ปลกูสรางจงึเปนทรพัยสนิทีไ่ดมาระหวางสมรส 
แมโจทกจะเปนผูออกเงนิคากอสรางกต็าม แตกต็องไดรบัการชวยเหลอืจากจาํเลย ทีส่าํคญัสิง่ปลกูสราง
ดังกลาว โจทกกับจําเลยใชเปนที่อยูอาศัยและประกอบธุรกิจรวมกัน ตามพฤติการณเห็นไดวาโจทก
ยนิยอมใหใชทีด่นิพพิาทปลกูสรางสิง่ปลกูสรางดงักลาว กรณีจงึเขาขอยกเวนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๔๖ จําเลยจึงเปนผูมีสิทธิอยูในที่ดินพิพาท สิ่งปลูกสรางเพิ่มเติมบนที่ดินจึงไม
เปนสวนควบของทีดิ่น แตยงัคงเปนสนิสมรสทีเ่ปนกรรมสทิธิข์องโจทกและจาํเลยรวมกนั จาํเลยไมยอม
เปลีย่นช่ือทางทะเบยีนใหแกโจทก โจทกยอมมีสทิธเิรียกทีด่นิพิพาทคนื สวนสิง่ปลกูสรางบนทีด่นิพพิาท
เปนสินสมรส เมื่อโจทกจําเลยยังมีสถานะเปนสามีภริยาตอกันตามกฎหมาย โจทกจําเลยตองจัดการ
สินสมรสรวมกันหรือไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๔๗๖ กรณนีีต้องบงัคบัตามประมวลกฎหมายทีด่นิ มาตรา ๙๔ คอืใหโจทกจาํหนายทีด่นิพพิาท
ภายในเวลาที่อธิบดีกรมที่ดินกําหนด หากไมปฏิบัติตามใหอธิบดีกรมที่ดินมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น 

197-202-MAC6.indd   201197-202-MAC6.indd   201 11/20/18   3:59 PM11/20/18   3:59 PM

creo




สินสวนตัว และสินสมรส ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๒๐๒ จุลนิติ

สวนส่ิงปลูกสรางบนท่ีดินพิพาทซ่ึงเปนสินสมรส จําเลยยังไมตองคืนแกโจทก แตหากโจทกประสงค
จะขายสิ่งปลูกสรางพรอมที่ดินโดยจําเลยยินยอมก็สามารถกระทําได

 บทสรุป
         หากกลาวโดยสรุป จะพิจารณาเห็นไดวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติถึงสิทธิ
และหนาท่ีของชายหญิงหลังจดทะเบียนสมรสไว โดยเฉพาะหนาท่ีอันเก่ียวกับการจัดการทรัพยสิน 
อันไดแก สินสวนตัว และสินสมรส ซึ่งเปนรายละเอียดที่คูสมรสควรตองศึกษาเพื่อประโยชนในการ
ดาํเนนิชวีติคู และการทาํนติกิรรมอนัมผีลเก่ียวของกบับคุคลภายนอก ทัง้น้ี เพือ่ใหลดปญหาการฟองรอง
หรือดําเนินคดีเก่ียวกับการสมรส สิทธิและหนาท่ี หรือความสัมพันธระหวางสามีภริยา รวมทั้งทําให
สังคมเกิดความสงบสุขโดยภาพรวมดวย
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