การใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
พุ ทธศักราช 2481

บทเบ็ดเสร็จทัว
่ ไป

ภาค

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุ ทธศักราช 2481

เมื่ อ ไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ
ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้
หรือกฎหมายอื่นของ
ไทยที่ จ ะยกมาปรั บ ใช้
กั บ กรณี ขั ด กั น แห่ ง
กฎหมายได้

ถ้าจะต้องใช้กฎหมาย
ต่างประเทศบังคับ

กฎเกณฑ์ ทั่ ว ไปแห่ ง กฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

ให้ใช้

+ กฎหมายต่างประเทศ

กาหนดให้ใช้กฎหมายไทย

ให้ใช้
มิได้พิสูจน์กฎหมาย
ให้พอใจแก่ศาล

ให้ใช้

ให้ใช้

1

กฎหมายภายในของไทย

(มิใช่กฎหมายขัดกันของไทย)

เพี ยงไม่ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อย
2 หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนชาวไทย
3 กฎหมายภายในของไทย

การพิ จารณาใช้กฎหมายสัญชาติ
กรณีบุคคลมี 2 สัญชาติข้น
ึ ไป
ได้รับสัญชาติ
มาเป็นลาดับ
2

ให้ใช้

กฎหมายสัญชาติที่ได้รับครั้งสุดท้าย
(สัญชาติล่าสุด)
สัญชาติของนิติบุคคล
คือสัญชาติของประเทศ
ที่นิติบุคคลนั้นมีถิ่นที่ตั้ง
สานักงานแห่งใหญ่

1
ได้รับสัญชาติ
มาคราวเดียวกัน

ให้ใช้
• กฎหมายสัญชาติของประเทศ
ซึ่งบุคคลนั้นมีภูมิลาเนาอยู่
• กฎหมายของภูมิลาเนาขณะยื่นฟ้อง

(กรณีมีภูมิลาเนาอยู่ประเทศอื่นนอกสัญชาติ)

• กฎหมายของประเทศซึ่งบุคคลมีถิ่นที่อยู่
(กรณีไม่ปรากฏภูมิลาเนา)

บุคคลไร้สัญชาติ

ให้ใช้

• กฎหมายของภูมิลาเนา

• กฎหมายของประเทศซึ่งบุคคลมีถิ่นที่อยู่
(กรณีไม่ปรากฏภูมิลาเนา)

ถ้ามีสัญชาติไทย
ให้ใช้กฎหมายสัญชาติ
ของไทย

แบบแห่งนิติกรรมและสัญญา
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุ ทธศักราช 2481

กฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณี
กฎหมายของประเทศ
ที่นิติกรรมนั้นได้ทาขึ้น

ความสมบูรณ์แบบแห่งนิติกรรม
ความสมบูรณ์แบบแห่งสัญญา/
เอกสาร/นิติกรรมอื่นเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

กฎหมายของประเทศ
ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่

ภาค

สถานะและความสามารถของบุคคล
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุ ทธศักราช 2481
กฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณี
กฎหมายสัญชาติ
ของบุคคลนั้น

ความสามารถและความไร้ความสามารถ
ของบุคคล
คนต่างด้าวทานิติกรรมในไทย

(เท่าที่จะมีความสามารถ
ตามกฎหมายไทย ยกเว้น นิติกรรม
ตามกฎหมายครอบครัวและมรดก)

ความสามารถของบุคคลในการ
ทานิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ศาลไทยสั่งให้กระทาการตามจาเป็น
กรณีคนต่างด้าวในไทยไปเสียจากภูมิลาเนา
และถิน
่ ที่อยู่ตามเงื่อนไขของ ม. 53 และ 54
แห่งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์

ผลของคาสัง
่ ให้คนต่างด้าวข้างต้น
เป็นคนสาบสูญ
เหตุที่ศาลไทยจะสั่งให้คนต่างด้าว
ซึ่งมีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
อยู่ในความอนุบาลหรืออยู่ในความพิ ทักษ์ได้
ผลของคาสั่งให้อยู่ในความอนุบาล
หรือความพิ ทักษ์

(เท่าที่ไม่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย)

(เว้นแต่ เหตุที่กฎหมายไทย
มิได้ยอมให้ทา)

กฎหมายไทย

กฎหมายแห่งถิ่น
ที่อสังหาริมทรัพย์
ตัง
้ อยู่

กฎหมาย
ของประเทศซึ่งศาล
ที่สง
ั่ สังกัดอยู่

หนี้

ภาค

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุ ทธศักราช 2481

*** ผลแห่งสัญญาให้วินิจฉัยตามเจตนาของคู่กรณี ***
(หลักความศักดิส
์ ิทธิข
์ องการแสดงเจตนา)

กฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณี
กฎหมายสัญชาติ
ของบุคคล
กฎหมายที่ใช้บังคับสาหรับ
สิ่งซึ่งเป็นสาระสาคัญ/
ผลแห่งสัญญา

(กรณีไม่ทราบเจตนาของคู่สัญญา)

กรณีใช้กฎหมายแห่งถิน
่ ที่สัญญา
ได้ทาขึ้น + สัญญาที่ทาขึ้นระหว่าง
บุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทาง

(กรณีคู่สัญญา
สัญชาติเดียวกัน)

กฎหมาย
แห่งถิน
่
ที่สัญญาได้ทาขึ้น

กฎหมายแห่งถิน
่
ที่พึงปฏิบัติ
ตามสัญญา

กฎหมายแห่งถิ่น
ที่ข้อเท็จจริงอันเป็น
เหตุให้เกิดหนี้นั้น
เกิดขึ้น

กฎหมายแห่งถิ่น
ที่ข้อเท็จจริงซึ่งทาให้
เป็นการละเมิดนั้น
ได้เกิดขึ้น

(กรณีคู่สัญญา
ต่างสัญชาติ)

(ได้แก่กฎหมาย
แห่งถิ่นที่คาบอกกล่าว
สนองไปถึงผู้เสนอ)

(กรณีไม่ทราบถิน
่ ที่
สัญญาได้ทาขึ้น)

หนี้ซึ่งเกิดจากการจัดการงาน
นอกสั่ง หรือลาภมิควรได้
หนี้ซึ่งเกิดจากการละเมิด

(ฝ่ายที่ต้องเสียหายจะเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนหรือทางแก้อื่นใดได้เฉพาะที่กฎหมาย
ไทยยอมให้เรียกร้อง)

(ไม่ใช้กับข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
ซึ่งไม่เป็นการละเมิด
ตามกฎหมายไทย)

ทรัพย์

ภาค
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กฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณี
กฎหมายสัญชาติ
ของบุคคล

กฎหมายแห่งถิ่น
ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่

การบังคับแก่สังหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพย์
การส่งสังหาริมทรัพย์
ออกนอกประเทศ

สังหาริมทรัพย์ซ่ง
ึ ได้ย้ายที่
ในระหว่างฟ้องคดี

(กฎหมายสัญชาติของเจ้าของ
ทรัพย์ ตั้งแต่เวลาส่งทรัพย์
ออกนอกประเทศ)

(ขณะยื่นฟ้อง)

ครอบครัว

ภาค

การหมั้ น การสมรส และการสิ้ นสุ ดการสมรส
กฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณี

เรื่อง

มาตรา
๑๘

ความสามารถที่จะทาการหมั้นและการเพิ กถอนการหมั้น*

๑๙

เงื่อนไขแห่งการสมรส

๒๐

แบบของการสมรสที่สมบูรณ์**

วรรคหนึ่ง

๒๑

ความสัมพั นธ์ระหว่างสามีภริยา (กรณีมีสัญชาติเดียวกัน หรือภริยาได้สัญชาติสามี
โดยการสมรส)

๒๑

ความสัมพั นธ์ระหว่างสามีภริยา (กรณีภริยามิได้สัญชาติสามีโดยการสมรส)

วรรคหนึ่ง
วรรคสอง

๒๒

ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา (กรณีไม่มีสัญญาก่อนสมรส)

๒๒

ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา (กรณีสัญชาติต่างกัน)

๒๔

ความสามารถที่จะทาสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา (กรณีทาสัญญาก่อนสมรส)

๒๕

สิ่งซึ่งเป็นสาระสาคัญและผลแห่งสัญญาก่อนสมรสกรณีคู่สัญญามีสัญชาติเดียวกัน***

๒๖

การหย่าโดยความยินยอม (สมบูรณ์ถ้ากฎหมายสัญชาติของทั้งสองฝ่ายยอมให้ทาได้)

๒๗

เหตุแห่งการหย่า แต่ศาลไทยจะพิ พากษาให้หย่าได้เฉพาะเมื่อกฎหมายสัญชาติของทั้งสองฝ่าย
ยอมให้หย่าได้

วรรคหนึ่ง
วรรคสอง

๒๘

วรรคหนึ่ง
ประกอบกับ ๑๙

๒๘

วรรคสอง

กฎหมาย
สัญชาติ
ของบุคคล

กฎหมาย
สัญชาติ
อันร่วมกัน

กฎหมาย
สัญชาติ
แห่งสามี

กฎหมาย
แห่งประเทศที่ได้
กระทาการนั้น

(แต่ละฝ่าย)
(แต่ละฝ่าย)

(ประเทศที่ทาการสมรส)

(แต่ละฝ่าย)

(ถิ่นที่ได้ย่น
ื ฟ้อง)

การเพิ กถอนการสมรส (ใช้กฎหมายซึ่งใช้บังคับแก่เงื่อนไขแห่งการสมรส)
(แต่ละฝ่าย)

ความสาคัญผิด กลฉ้อฉล หรือการข่มขู่อันจะเป็นเหตุให้เพิ กถอนการสมรส

(ถิ่นที่ได้ทาการสมรส)

* ผลของการหมั้นให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศซึ่งศาลที่พิจารณาและพิ พากษาคดีสังกัดอยู่
** การสมรสระหว่างคนในบังคับไทย หรือคนในบังคับไทยกับคนต่างด้าวซึ่งได้ทาในต่างประเทศโดยถูกต้องตามแบบที่กฎหมายไทยกาหนดไว้ย่อมเป็นอันสมบูรณ์ (มาตรา ๒๐ วรรคสอง)
่ ะยอมอยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมายนัน
*** ถ้าคู่สัญญาไม่มส
ี ัญชาติอน
ั เดียวกัน สิ่งซึ่งเป็นสาระสาคัญและผลแห่งสัญญาก่อนสมรสให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งคู่สัญญาเจตนา หรือพึ งสันนิษฐานได้ว่าได้มเี จตนาทีจ
้
ถ้าไม่มีเจตนาเช่นว่านี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศที่คส
ู่ มรสตั้งภูมล
ิ าเนาครั้งแรกหลังจากการสมรส
่ วกับอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งถิ่นทีท
่ รัพย์สินนัน
❖ การจัดการทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาในส่วนที่เกีย
้ ตัง
้ อยู่ (มาตรา ๒๒ วรรคสามและมาตรา ๒๕ วรรคสอง)
❖ ผลแห่งการสมรสตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ย่อมไม่ถูกกระทบ หากว่าภายหลังการสมรสคู่สมรสฝ่ายใดได้มาซึ่งสัญชาติแตกต่างจากขณะทาการสมรส (มาตรา ๒๓)

ครอบครัว (ต่อ)

ภาค

สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ร ะหว่ า งบิ ด ามารดากั บ บุ ต ร
กฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณี
เรื่อง

มาตรา

๒๙
๒๙

วรรคสอง

การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

กฎหมาย
สัญชาติ
แห่งสามี/บิดา

กฎหมาย
สัญชาติ
แห่งภริยา/มารดา

(ขณะบุตรเกิด/ขณะสามีตาย)

การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร

๓๐

สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตรชอบด้วยกฎหมาย

๓๐

สิทธิและหน้าที่ระหว่างมารดากับบุตรนอกสมรส

๓๑

การรับเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย

วรรคสอง

กฎหมาย
สัญชาติของบุคคล

(ขณะรับบุตร/ขณะบิดาตาย)

๓๒

วรรคหนึ่ง

การใช้อานาจปกครองผู้เยาว์ซึ่งไม่มีบิดามารดาหรือการสิ้นสุดอานาจปกครอง*

๓๔

สิทธิฟอ
้ งบุพการีเป็นคดีแพ่ งหรือคดีอาญา

๓๕

การรับบุตรบุญธรรม (กรณีผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมมีสัญชาติเดียวกัน)

๓๕

ความสามารถและเงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรม (กรณีผู้รับบุตรบุญธรรม
กับบุตรบุญธรรมมีสัญชาติต่างกัน)

วรรคหนึ่ง
วรรคสอง

๓๕

วรรคสอง

๓๕

วรรคสาม

๓๖

ผลแห่งการรับบุตรบุญธรรมระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม
(กรณีสัญชาติต่างกัน)
สิทธิและหน้าที่ของบุตรบุญธรรมกับครอบครัวตามกาเนิด
หน้าที่อุปการะเลี้ยงดู (ถูกเรียกร้องเกินกว่ากฎหมายไทยอนุญาตไม่ได้)

ผู้เยาว์
ผู้สืบสันดาน

แต่ละฝ่าย

ผู้รับบุตรบุญธรรม
บุตรบุญธรรม
ผู้ถูกเรียกร้องให้เลี้ยงดู

่ มีสญ
่ ยู่ในประเทศไทยจะจัดให้อยู่ในความปกครองตามกฎหมายไทยก็ได้
* การจัดผู้เยาว์ให้อยู่ในอานาจปกครอง กรณีผู้เยาว์ซึง
ั ชาติต่างประเทศและมีภูมิลาเนาหรือถิน
่ ทีอ
ถ้าปรากฏจากพฤติการณ์แห่งกรณีว่าตามกฎหมายต่างประเทศนัน
้ ไม่เป็นอันคุ้มครองประโยชน์ได้เสียของผู้เยาว์ให้เป็นผลตามสมควรได้ (มาตรา ๓๒ วรรคสอง)
❖ การจัดการส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของผู้เยาว์ อานาจของผู้ปกครองที่จะจัดการกับทรัพย์สินเช่นว่านัน
้ ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งถิน
้ ตัง
้ อยู่ (มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง)
่ ที่ทรัพย์สินนัน
่ ศาลทีส
่ ั่งถอนอานาจปกครองสังกัดอยู่ (มาตรา ๓๓)
❖ การถอนอานาจปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศซึง

ภาค

มรดก
กฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณี
เรื่อง

มาตรา

กฎหมายสัญชาติ
ของบุคคล

๓๗

กฎหมาย
ภูมิลาเนา

กฎหมาย
แห่งประเทศที่ได้
กระทาการนั้น

มรดกที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ถิ่นที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่

๓๘
๓๙

มรดกที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ (สิทธิโดยธรรม
หรือโดยพิ นัยกรรม)

ของเจ้ามรดกขณะตาย

ความสามารถของบุคคลที่จะทาพิ นัยกรรม
ในขณะทาพิ นัยกรรม

๔๐

แบบของพิ นัยกรรม

๔๑

ผลของพิ นัยกรรม/การตีความพิ นัยกรรม
ความเสียเปล่าแห่งพิ นัยกรรม/ข้อกาหนด
ในพิ นัยกรรม

๔๒

วรรคหนึ่ง

๔๒

วรรคสอง

หรือ

ของผู้ทาพิ นัยกรรมขณะตาย

การเพิ กถอนพิ นัยกรรมหรือข้อกาหนดในพิ นัยกรรม
ของผู้ทาพิ นัยกรรมขณะเพิ กถอน

การตกไปแห่งพิ นัยกรรมหรือข้อกาหนดในพิ นัยกรรม

Better Regulation for Better Life

ของผู้ทาพิ นัยกรรมขณะตาย

กองกฎหมายต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นางสาวนุชนาถ เกษมพิ บูลย์ไชย
นางชนนันท์ ศรีทองสุข ศรีพันธุ์
นางสาวลัฐกา เนตรทัศน์
นางสาวปิยะขวัญ ชมชื่น

