การเผยแพร่ความรูก้ ารไกล่เกลียข้อพิพาททางเว็บไซต์
ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หมวด 4 ทรัพยสินระหวางสามีภริยาไดกลาวไววา
มาตรา ๑๔๖๕ ถาสามีภริยามิไดทําสัญญากันไวในเรื่องทรัพยสินเปนพิเศษกอนสมรส
ความสัมพันธระหวางสามีภริยาในเรื่องทรัพยสินนั้น ใหบังคับตามบทบัญญัติในหมวดนี้
ถาขอความใดในสัญญากอนสมรสขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
ระบุใหใชกฎหมายประเทศอื่นบังคับเรื่องทรัพยสินนั้น ขอความนั้น ๆ เปนโมฆะ

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 12346/2558
ป.พ.พ. มาตรา 1474 (2) บัญญัติวา สินสมรสไดแก ทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่งไดม า
ระหวา งสมรสโดยพินัย กรรมหรื อ โดยการให เป นหนัง สือ เมื่ อ พิ นัย กรรมหรื อ หนังสื อ ยกใหร ะบุ วา เป น
สินสมรส จึงเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดชัดเจนแลววา หากผูใหทรัพยสินแกสามีหรือภริยาคนใดคนหนึ่งใน
ระหวางสมรสประสงคจะยกใหเปนสินสมรส ผูยกใหตองระบุไวในหนังสือยกใหใหชัดเจน และกฎหมายมิได
จํากัดวาตองเปนการยกใหโดยเสนหาเทานั้น ที่ ป.พ.พ. มาตรา 1471 (3) บัญญัติวา สินสวนตัวไดแก
ทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาในระหวางสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการใหโดยเสนหานั้น เปนการ
ขยายความวา เมื่อเปนการใหไมวาจะเปนการใหโดยเสนหาหรือไม ผูใหตองระบุใหชัดแจงวาประสงคจะให
เปนสินสมรส ดังนั้น เมื่อขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติวา น. บิดาของจําเลยที่ 1 ทําหนังสือยกที่ดินพิพาทใหแก
จําเลยที่ 1 โดยเสนหา โดยไมไดระบุวาเปนสินสมรสก็ตองถือเปนสินสวนตัวของจําเลยที่ 1 แม จะมี
ขอเท็จจริงตามที่โจทกนําสืบวา น. ยกที่ดินพิพาทใหแกจําเลยที่ 1 โดยมีเงื่อนไขและคาตอบแทนเนื่องจาก
โจทกและจําเลยที่ 1 นําเงินไปชําระหนี้เพื่อ ไถถอนจํานองที่ดินพิพาทตามคําขอรอ งของ น. ก็ไม มี ผล
เปลี่ยนแปลงผลตามกฎหมายที่บัญญัติไวชัดแจงแลวได สวนที่ดินที่แบงแยกจากที่ดินพิพาทหลังจากไดรับ
การยกใหมาแลวก็ยอมเปนสินสวนตัวของจําเลยที่ 1 เชนกัน ทรัพยสินที่นายทะเบียนจดทะเบียนหยาให
แลวและผูรองไดครอบครองทรัพยเพียงผูเดียวตลอดมา ทั้งเปนผูชําระหนี้จํานอง และไถถอนจํานองจาก
ธนาคาร ก. ถื อ ได ว า ผู ร อ งเป น ผูอ ยู ใ นฐานะอั น จะให จ ดทะเบี ย นสิท ธิ ข องตนได อ ยู กอ นตาม ป.พ.พ.
มาตรา 1300 ผูรองไมใชผูไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมและโจทกเปนเพียงเจาหนี้
ตามคําพิพากษาของจําเลยที่ 1 ซึ่งนํายึ ดที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางออกขายทอดตลาดนําเงินมาชําระหนี้
โจทกเทานั้น โจทกมิใชผูรับโอนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางอันมีคาตอบแทนและโดยสุจริต และไดจดทะเบียน
สิทธิโดยสุจริตแลว โจทกจึงมิใชบุคคลภายนอกที่ไดรับความคุมครองตาม ป.พ.พ. มาตรา 1300 ดังนั้น
แมผูรองจะมิไดจดทะเบียนการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง สวนของจําเลยที่ 1 ตอพนักงาน
เจาหนาที่ก็ยกขึ้นเปนขอตอสูโจทกได โจทกในฐานะเจาหนี้ตามคําพิพากษาจะบังคับใหกระทบถึงสิทธิของ
ผูรอ งไม ได ตาม ป.วิ. พ. มาตรา 287 โจทก จึง ไม มี สิท ธิยึ ด ที่ดิ นพร อ มสิ่งปลูก สรา งเพื่อ ชํ าระหนี้ ตาม
คําพิพากษา ผูรองมีสิทธิเรียกรองขอใหปลอยทรัพยที่ยึดได ยอมเปนสินสวนตัวของจําเลยที่ 1 เชนกัน

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 14884/2558
ผูรองกับจําเลยที่ 1 หยากันโดยความยินยอมของทั้งสองฝาย ป.พ.พ. มาตรา 1532 (ก)
บัญญัติใหจัดการแบงทรัพยสินของสามีภริยาตามที่มีอยูในเวลาจดทะเบียนการหย า ขอตกลงตามสําเนา
บันทึกดานหลังทะเบีย นการหย าระหวางผูรอ งกับจําเลยที่ 1 จําเลยที่ 1 ยินยอมยกที่ดินโฉนดเลขที่
32498 พรอมสิ่งปลูกสรางเลขที่ 6/82 ใหเปนกรรมสิทธิ์ของผูรอง เปนสัญญาแบงทรัพยสินระหวางสามี
ภริยาตามบทมาตราดังกลาว มิใชสัญญาใหทรัพยสินอันจะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่จึงจะสมบูรณตามที่บัญญัติไวใน ป.พ.พ. มาตรา 525 เมื่อนายทะเบียนจดทะเบียนหยาใหแลว
ถือวาทั้งสองฝายไดจัดการแบงทรัพยสินกันเรียบรอยแลว ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจึงเปนของผูรองแตเพียง
ผูเดียว การที่จําเลยที่ 1 ยังมิไดจดทะเบียนโอนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางสวนของตนใหแกผูรอง มีผลเพียง
ทํ า ให ก ารได ม าโดยนิ ติ ก รรมซึ่ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ข องผู ร อ งยั ง ไม บ ริ บู ร ณ ต าม ป.พ.พ. มาตรา 1299
วรรคหนึ่ง เทานั้น แตสิทธิของผูรองตามสัญญาแบงทรัพยสินที่นายทะเบียนจดทะเบียนหยาใหแลวและผู
รองไดครอบครองทรัพยเพียงผูเดียวตลอดมา ทั้งเปนผูชําระหนี้จํานอง และไถถอนจํานองจากธนาคาร ก.
ถือไดวาผูรองเปนผูอยูในฐานะอันจะใหจดทะเบียนสิทธิของตนไดอยูกอนตาม ป.พ.พ. มาตรา 1300 ผูรอง
ไมใชผูไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมและโจทกเปนเพียงเจาหนี้ตามคําพิพากษาของ
จําเลยที่ 1 ซึ่งนํายึดที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางออกขายทอดตลาดนําเงินมาชําระหนี้โจทกเทานั้น โจทกมิใช
ผูรับโอนที่ดินพรอ มสิ่งปลูกสรางอั นมีคาตอบแทนและโดยสุจริต และไดจดทะเบีย นสิทธิโดยสุจริตแลว
โจทกจึงมิใชบุคคลภายนอกที่ไดรับความคุมครองตาม ป.พ.พ. มาตรา 1300 ดังนั้น แมผูรองจะมิไดจด
ทะเบียนการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง สวนของจําเลยที่ 1 ตอพนักงานเจาหนาที่ก็ยกขึ้น
เปนขอตอสูโจทกได โจทกในฐานะเจาหนี้ตามคําพิพากษาจะบังคับใหกระทบถึงสิทธิของผูรองไม ไดตาม
ป.วิ.พ. มาตรา 287 โจทกจึงไมมีสิทธิยึดที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อชําระหนี้ตามคําพิพากษา ผูรองมีสิทธิ
เรียกรองขอใหปลอยทรัพยที่ยึดได
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