
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย 
พุทธศักราช 2481

การใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับ



บทเบ็ดเสร็จท่ัวไปภาค

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481

เมื่อไม่มีบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือกฎหมายอ่ืนของ
ไทยที่จะยกมาปรับใช้
กับกรณีขัดกันแห่ง
กฎหมายได้

กฎเกณฑ์ท่ัวไปแห่งกฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

กฎหมายภายในของไทย 
(มิใช่กฎหมายขัดกันของไทย)

1

เพียงไม่ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนชาวไทย

2

กฎหมายภายในของไทย3

ให้ใช้

ให้ใช้

มิได้พิสูจน์กฎหมาย
ให้พอใจแก่ศาล

ถ้าจะต้องใช้กฎหมาย
ต่างประเทศบังคับ 

ก าหนดให้ใช้กฎหมายไทย

กฎหมายต่างประเทศ+

ให้ใช้

ให้ใช้



ให้ใช้

ให้ใช้

ให้ใช้

กฎหมายสัญชาติท่ีได้รับครั้งสุดท้าย 
(สัญชาติล่าสุด)

การพิจารณาใช้กฎหมายสัญชาติ

กรณบีุคคลมี 2 สัญชาติข้ึนไป

ได้รับสัญชาติ
มาคราวเดียวกัน • กฎหมายสัญชาติของประเทศ

ซึ่งบุคคลน้ันมีภูมิล าเนาอยู่
• กฎหมายของภูมิล าเนาขณะย่ืนฟอ้ง 

(กรณีมีภูมิล าเนาอยู่ประเทศอื่นนอกสัญชาติ)

• กฎหมายของประเทศซึ่งบุคคลมีถ่ินท่ีอยู่ 
(กรณีไม่ปรากฏภูมิล าเนา)

ถ้ามีสัญชาตไิทย
ให้ใช้กฎหมายสัญชาติ

ของไทย

บุคคลไร้สัญชาติ 
• กฎหมายของภูมิล าเนา
• กฎหมายของประเทศซึ่งบุคคลมีถ่ินท่ีอยู่ 

(กรณีไม่ปรากฏภูมิล าเนา)

สัญชาติของนิติบุคคล 
คือสัญชาติของประเทศ
ท่ีนิติบุคคลน้ันมีถ่ินท่ีตั้ง
ส านักงานแห่งใหญ่

1

2

ได้รับสัญชาติ
มาเป็นล าดับ 



แบบแห่งนิติกรรมและสัญญา

กฎหมายของประเทศ
ท่ีนิติกรรมน้ันได้ท าขึ้น

กฎหมายของประเทศ

ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481

กฎหมายท่ีใช้บังคับกบักรณี

ความสมบูรณ์แบบแห่งนิติกรรม

ความสมบูรณ์แบบแห่งสัญญา/

เอกสาร/นิติกรรมอื่นเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์



กฎหมายสัญชาติ
ของบุคคลนั้น

กฎหมายแห่งถ่ิน
ที่อสังหาริมทรัพย์

ต้ังอยู่

กฎหมาย
ของประเทศซ่ึงศาล
ที่ส่ังสังกัดอยู่

(เท่าที่จะมีความสามารถ
ตามกฎหมายไทย ยกเว้น นิติกรรม
ตามกฎหมายครอบครัวและมรดก)

ภาค
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481

กฎหมายท่ีใช้บังคับกบักรณี

ความสามารถและความไร้ความสามารถ

ของบุคคล

คนต่างด้าวท านิติกรรมในไทย

ความสามารถของบุคคลในการ

ท านิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์

ศาลไทยสั่งให้กระท าการตามจ าเป็น 
กรณคีนต่างด้าวในไทยไปเสียจากภูมิล าเนา
และถ่ินท่ีอยู่ตามเง่ือนไขของ ม. 53 และ 54 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผลของค าส่ังให้คนต่างด้าวข้างต้น

เป็นคนสาบสูญ

เหตุที่ศาลไทยจะส่ังให้คนต่างด้าว
ซึ่งมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
อยู่ในความอนุบาลหรืออยู่ในความพิทักษ์ได้

ผลของค าส่ังให้อยู่ในความอนบุาล
หรือความพิทักษ์ 

สถานะและความสามารถของบุคคล 

กฎหมายไทย

(เว้นแต่ เหตุที่กฎหมายไทย
มิได้ยอมให้ท า)

(เท่าที่ไม่เกี่ยวกบัอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย)



กฎหมายสัญชาติ
ของบุคคล

กฎหมาย
แห่งถิ่น

ที่สัญญาได้ท าข้ึน

กฎหมายแห่งถิ่น
ที่พึงปฏิบัติ
ตามสัญญา

กฎหมายแห่งถ่ิน
ท่ีข้อเท็จจริงอันเป็น
เหตุให้เกิดหน้ีน้ัน

เกิดขึ้น

กฎหมายแห่งถ่ิน
ท่ีข้อเท็จจริงซึ่งท าให้
เป็นการละเมิดน้ัน

ได้เกิดขึ้น

(กรณีคู่สัญญา
สัญชาติเดียวกัน)

(ได้แก่กฎหมาย
แห่งถิ่นที่ค าบอกกล่าว
สนองไปถึงผู้เสนอ)

(กรณีไม่ทราบถิ่นที่

สัญญาได้ท าข้ึน)

(ไม่ใช้กับข้อเท็จจริง
ที่เกิดข้ึนในต่างประเทศ
ซ่ึงไม่เป็นการละเมิด
ตามกฎหมายไทย)

ภาค
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481

กฎหมายท่ีใช้บังคับกบักรณี

กฎหมายที่ใช้บังคับส าหรับ
ส่ิงซึ่งเป็นสาระส าคัญ/
ผลแห่งสัญญา 
(กรณีไม่ทราบเจตนาของคู่สัญญา)

กรณีใช้กฎหมายแห่งถิ่นที่สัญญา
ได้ท าข้ึน + สัญญาที่ท าข้ึนระหว่าง
บุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทาง

หน้ีซ่ึงเกิดจากการจัดการงาน
นอกสั่ง หรือลาภมิควรได้

หน้ีซ่ึงเกิดจากการละเมิด
(ฝ่ายที่ต้องเสียหายจะเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนหรือทางแก้อื่นใดได้เฉพาะที่กฎหมาย
ไทยยอมให้เรียกร้อง)

*** ผลแห่งสัญญาให้วินิจฉัยตามเจตนาของคู่กรณี ***
(หลักความศักดิ์สิทธ์ิของการแสดงเจตนา)

หน้ี

(กรณีคู่สัญญา
ต่างสัญชาต)ิ



ทรัพย์

กฎหมายสัญชาติ
ของบุคคล

กฎหมายแห่งถ่ิน

ท่ีทรัพย์สินตั้งอยู่

(กฎหมายสัญชาติของเจ้าของ
ทรัพย์ ต้ังแต่เวลาส่งทรัพย์

ออกนอกประเทศ)

(ขณะย่ืนฟอ้ง)

ภาค
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กฎหมายท่ีใช้บังคับกบักรณี

การบังคับแก่สังหาริมทรัพย์

และอสังหาริมทรัพย์

การส่งสังหาริมทรัพย์

ออกนอกประเทศ

สังหาริมทรัพย์ซึ่งได้ย้ายท่ี

ในระหว่างฟอ้งคดี



การหมั้น การสมรส และการส้ินสุดการสมรส

มาตรา เรื่อง

กฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณี

กฎหมาย

สัญชาติ

ของบุคคล

กฎหมาย 

สัญชาติ

อันร่วมกัน

กฎหมาย

สัญชาติ

แห่งสามี

กฎหมาย
แห่งประเทศที่ได้
กระท าการนั้น

๑๘ ความสามารถที่จะท าการหมั้นและการเพิกถอนการหมั้น*

๑๙ เงื่อนไขแห่งการสมรส

๒๐
วรรคหนึ่ง

แบบของการสมรสที่สมบูรณ์** 

๒๑
วรรคหนึ่ง

ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา (กรณีมีสัญชาติเดียวกัน หรือภริยาได้สัญชาติสามี
โดยการสมรส)

๒๑ 
วรรคสอง

ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา (กรณีภริยามิได้สัญชาติสามีโดยการสมรส)

๒๒
วรรคหนึ่ง

ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา (กรณีไม่มีสัญญาก่อนสมรส) 

๒๒
วรรคสอง

ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา (กรณีสัญชาติต่างกัน)

๒๔ ความสามารถที่จะท าสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา (กรณีท าสัญญาก่อนสมรส)

๒๕ ส่ิงซ่ึงเป็นสาระส าคัญและผลแห่งสัญญาก่อนสมรสกรณีคู่สัญญามีสัญชาติเดียวกัน***

๒๖ การหย่าโดยความยินยอม (สมบูรณ์ถ้ากฎหมายสัญชาติของทั้งสองฝ่ายยอมให้ท าได้)

๒๗
เหตุแห่งการหย่า แต่ศาลไทยจะพิพากษาให้หย่าได้เฉพาะเมื่อกฎหมายสัญชาติของทั้งสองฝ่าย
ยอมให้หย่าได้

๒๘
วรรคหนึ่ง

ประกอบกับ ๑๙

การเพิกถอนการสมรส (ใช้กฎหมายซ่ึงใช้บังคับแก่เงื่อนไขแห่งการสมรส)

๒๘
วรรคสอง

ความส าคัญผิด กลฉ้อฉล หรือการข่มขู่อันจะเป็นเหตุให้เพิกถอนการสมรส

* ผลของการหมั้นให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศซึ่งศาลที่พิจารณาและพิพากษาคดีสังกดัอยู่ 
** การสมรสระหว่างคนในบังคับไทย หรือคนในบังคับไทยกับคนต่างดา้วซึ่งได้ท าในตา่งประเทศโดยถูกต้องตามแบบที่กฎหมายไทยก าหนดไว้ย่อมเป็นอนัสมบูรณ์ (มาตรา ๒๐ วรรคสอง)
***  ถ้าคู่สัญญาไม่มสีัญชาติอนัเดียวกนั สิ่งซึ่งเป็นสาระส าคัญและผลแห่งสัญญาก่อนสมรสให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งคู่สัญญาเจตนา หรือพึงสันนิษฐานได้ว่าได้มเีจตนาทีจ่ะยอมอยู่ใต้บังคบัแห่งกฎหมายนัน้ 
ถ้าไม่มีเจตนาเชน่ว่านี ้ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศที่คูส่มรสตั้งภูมลิ าเนาคร้ังแรกหลังจากการสมรส
❖ การจัดการทรัพย์สินระหว่างสามภีริยาในส่วนที่เกีย่วกบัอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งถิ่นทีท่รัพย์สินนัน้ตัง้อยู่ (มาตรา ๒๒ วรรคสามและมาตรา ๒๕ วรรคสอง)
❖ ผลแห่งการสมรสตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ย่อมไม่ถูกกระทบ หากว่าภายหลังการสมรสคู่สมรสฝ่ายใดไดม้าซึ่งสัญชาตแิตกตา่งจากขณะท าการสมรส (มาตรา ๒๓)

(ถิ่นที่ได้ท าการสมรส)

ครอบครัวภาค

(ถิ่นที่ได้ยื่นฟอ้ง)

(แต่ละฝ่าย)

(แต่ละฝ่าย)

(ประเทศที่ท าการสมรส)

(แต่ละฝ่าย)

(แต่ละฝ่าย)



สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร

มาตรา เรื่อง

กฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณี

กฎหมาย

สัญชาติของบุคคล

กฎหมาย 

สัญชาติ

แห่งสามี/บิดา

กฎหมาย

สัญชาติ

แห่งภริยา/มารดา

๒๙ การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

๒๙ 
วรรคสอง การฟอ้งคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร

๓๐ สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตรชอบด้วยกฎหมาย

๓๐
วรรคสอง

สิทธิและหน้าที่ระหว่างมารดากับบุตรนอกสมรส

๓๑ การรับเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย

๓๒ 
วรรคหนึ่ง

การใช้อ านาจปกครองผู้เยาว์ซ่ึงไม่มีบิดามารดาหรือการส้ินสุดอ านาจปกครอง*

๓๔ สิทธิฟอ้งบุพการีเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา

๓๕
วรรคหนึ่ง

การรับบุตรบุญธรรม (กรณีผู้รับบุตรบุญธรรมกับบตุรบุญธรรมมีสัญชาติเดียวกัน)

๓๕
วรรคสอง

ความสามารถและเงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรม (กรณีผู้รับบุตรบุญธรรม
กับบุตรบุญธรรมมีสัญชาติต่างกัน)

๓๕
วรรคสอง

ผลแห่งการรับบุตรบุญธรรมระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม 
(กรณีสัญชาติต่างกัน)

๓๕
วรรคสาม

สิทธิและหน้าที่ของบุตรบุญธรรมกับครอบครัวตามก าเนิด

๓๖ หน้าที่อุปการะเล้ียงดู (ถูกเรียกร้องเกินกว่ากฎหมายไทยอนุญาตไม่ได้)

* การจัดผู้เยาว์ให้อยู่ในอ านาจปกครอง กรณีผู้เยาว์ซึ่งมีสญัชาติต่างประเทศและมภูีมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจะจัดให้อยู่ในความปกครองตามกฎหมายไทยก็ได้ 
ถ้าปรากฏจากพฤติการณ์แห่งกรณีว่าตามกฎหมายต่างประเทศนัน้ไม่เป็นอันคุ้มครองประโยชน์ได้เสียของผู้เยาว์ใหเ้ป็นผลตามสมควรได้ (มาตรา ๓๒ วรรคสอง)

❖ การจัดการส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของผู้เยาว์ อ านาจของผู้ปกครองที่จะจัดการกับทรัพย์สินเชน่ว่านั้น ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งถิ่นที่ทรัพย์สินนั้นต้ังอยู่ (มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง) 
❖ การถอนอ านาจปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศซึง่ศาลทีส่ั่งถอนอ านาจปกครองสังกดัอยู่ (มาตรา ๓๓)

ผู้เยาว์

ผู้สืบสันดาน

แต่ละฝ่าย

ผู้รับบุตรบุญธรรม

ผู้ถูกเรียกร้องให้เล้ียงดู

ครอบครัว (ต่อ)ภาค

(ขณะบุตรเกิด/ขณะสามีตาย)

(ขณะรับบุตร/ขณะบิดาตาย)

บุตรบุญธรรม



มาตรา เร่ือง

กฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณี

กฎหมายสัญชาติ

ของบุคคล

กฎหมาย

ภูมิล าเนา

กฎหมาย

แห่งประเทศที่ได้

กระท าการนั้น

๓๗ มรดกท่ีเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์

๓๘
มรดกท่ีเก่ียวกับสังหาริมทรัพย์ (สิทธิโดยธรรม

หรือโดยพินัยกรรม)

๓๙ ความสามารถของบุคคลที่จะท าพินัยกรรม

๔๐ แบบของพินัยกรรม

๔๑

ผลของพินัยกรรม/การตีความพินัยกรรม 

ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรม/ข้อก าหนด

ในพินัยกรรม

๔๒
วรรคหนึ่ง

การเพิกถอนพินัยกรรมหรือข้อก าหนดในพินัยกรรม

๔๒
วรรคสอง

การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อก าหนดในพินัยกรรม

ของเจ้ามรดกขณะตาย

ของผู้ท าพินัยกรรมขณะตาย

ของผู้ท าพินัยกรรมขณะเพิกถอน

ของผู้ท าพินัยกรรมขณะตาย

Better Regulation for Better Life กองกฎหมายต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

มรดก
ภาค

ในขณะท าพินัยกรรม

หรือ

ถิ่นท่ีทรัพย์น้ันต้ังอยู่
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