
 กระทรวงการต่างประเทศญ่ีปุ่ น

สาํหรบัผูที้�จะเดินทางไปต่างประเทศ
หรือเดินทางกลบัประเทศญี�ปุ่ น
พร้อมกบัเดก็

ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการลกัพาตวัเดก็
(กฎระเบยีบต่างๆทางดา้นกฎหมายในแต่ละประเทศและอนุสญัญากรงุเฮก)



 กระทรวงการต่างประเทศญ่ีปุ่ น

ผูท้ีว่างแผนจะสมรสกบัชาวต่างชาติ

ผูท้ีส่มรสกบัชาวต่างชาติ

ผูท้ีใ่ชช้วีติอยูใ่นต่างประเทศ

ผูท้ีว่างแผนจะใชช้วีติในต่างประเทศ

คณุรูจ้กั “อนุสญัญากรงุเฮก” ไหม !

เรามาท�าความเขา้ใจกฎระเบยีบต่างๆ

ในการน�าเดก็ขา้มเขตแดนระหวา่งประเทศกนัเถอะ

สาํหรบัผูที้�จะเดินทางไปต่างประเทศ
หรือเดินทางกลบัประเทศญี�ปุ่ น
พร้อมกบัเดก็



เอ...ก�าลงัคิดว่าจะน�าเดก็ไป
ญ่ีปุ่ นหรือต่างประเทศ  

แต่ทว่า.........

อนุสญัญากรงุเฮก
เป็นอนุสญัญาแบบไหน?

ถ้าน�าเดก็ออกนอกประเทศโดยพลการ
จะถกูจบักมุหรือไม่?

ในสถานการณ์แบบไหนท่ีอยู่

ในเกณฑก์ารใช้
อนุสญัญากรงุเฮก?

เมื่อน�าเดก็เข้า- ออกประเทศ
ควรระมดัระวงัในเรื่องใดบา้ง?

ในกรณีท่ีเกิดเรื่องเดือนร้อนในต่างประเทศ 
ควรปรึกษาท่ีไหนดี?
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ข้อควรระวงัเม่ือต้องน�าเดก็เข้า-ออกประเทศ 

● ในแต่ละประเทศ หากมกีารน�าเดก็เขา้-ออกประเทศนัน้ จะตอ้งแสดงหนงัสอืยนิยอม

ใหเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ ในบางประเทศจะตอ้งขออนุญาตจากศาลลว่งหน้าเพือ่

น�าเดก็ออกนอกประเทศ

● ส�าหรบัคนญีปุ่น่ หากตอ้งเขา้-ออกจากประเทศญีปุ่น่นัน้ไมจ่�าเป็นตอ้งแสดงหนงัสอื

ยนิยอม

 รายละเอียดนอกเหนือจากน้ี กรณุาสอบถามจากประเทศท่ีพ�านักหรือ

หน่วยราชการของประเทศท่ีจะเดินทางไปหรือหน่วยงานคณะผูแ้ทน

ทางการทตูญ่ีปุ่ นประจ�าในประเทศนัน้ๆ

หนังสือยินยอมให้น�าเดก็ไปต่างประเทศ คืออะไร

หนงัสอืดงักลา่ว หมายถงึหนงัสอืแสดงเจตนาจากผูป้กครองของเดก็ฝา่ยหน่ึงยนิยอม

ใหผู้ป้กครองอกีฝา่ยหน่ึงน�าเดก็เขา้-ออกประเทศได้

● การน�าเดก็ไปต่างประเทศโดยทีไ่มไ่ดร้บัความยนิยอมจากผูป้กครองอกีฝา่ยหน่ึงนัน้ 

ถงึแมจ้ะเป็นลกูตนเองกต็าม ถอืวา่มคีวามผดิฐานลกัพาตวัไป ซึง่ในบางประเทศ 

ทา่นอาจถกูจบักุมได ้ถา้เดนิทางเขา้ไปยงัประเทศนัน้ๆอกีครัง้หน่ึง

เพ่ือไม่ให้เกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว หากต้องการน�าเดก็ออกนอกประเทศ

จึงควรปรึกษานักกฎหมายผูเ้ช่ียวชาญกฎหมายของประเทศนัน้ๆ 
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การน�าเดก็ข้ามเขตแดนระหว่างประเทศ มีความเป็นไปได้ท่ี

จะเข้าข่ายอนุสญัญากรงุเฮก!

 
อนุสญัญากรงุเฮกคืออะไร

อนุสญัญากรงุเฮกไดว้างกรอบก�าหนดไว ้2 ประเดน็ ดงัน้ี

① กรอบความรว่มมอืระหวา่งประเทศเพือ่สง่ตวัเดก็ทีถ่กูลกัพาตวัขา้มเขตแดน

ระหวา่งประเทศหรอืถกูกกัขงัอยา่งผดิกฎหมายกลบัสูป่ระเทศทีเ่ดก็เองเคยพ�านกั 

(ถิน่ฐานเดมิ)

 ➡ ส�าหรบัการถกเถยีงเรือ่งสทิธใินการดแูลเดก็นัน้จะด�าเนินการไดเ้มือ่เดก็ได้

กลบัสูถ่ิน่ฐานเดมิแลว้

② ความรว่มมอืจากบรรดาประเทศสมาชกิทีไ่ดล้งนามในอนุสญัญาเพือ่สรา้งโอกาส

ใหผู้ป้กครองและเดก็ซึง่อยูค่นละประเทศใหม้โีอกาสไดพ้บปะพดูคยุกนั

	
การลกัพาตวัหรือการกกัขงัอย่างผิดกฎหมายคืออะไร

การละเมดิสทิธกิารเลีย้งดบูุตรของผูป้กครองอกีฝา่ยหน่ึง (เชน่ ไมไ่ดร้บัความ

ยนิยอมจากผูป้กครองอกีฝา่ยหน่ึง) เพือ่น�าเดก็เดนิทางจากถิน่ฐานเดมิและน�าออก

ไปจากประเทศนัน้(การลกัพาตวั) หรอืการทีไ่มส่ง่ตวัเดก็คนืถิน่ฐานเดมิแมว้า่เวลาจะ

ลว่งเลยตามทีไ่ดต้กลงกนัไว(้การกกัขงั)

คือ“อนุสญัญาว่าด้วยลกัษณะทางแพ่งในการลกัพาตวัเดก็ข้ามชาติ”

ช่ือทางการของ “อนุสญัญากรงุเฮก”
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	กรณีใดถึงจะสามารถบงัคบัใช้อนุสญัญากรงุเฮกได้?

◎เดก็ของท่านอายเุท่าไหร่?
เดก็อายไุมถ่งึ 16 ปีเป็นกลุม่เป้าหมาย

◎ปลายทางท่ีจะเดินทางไป/ท่ีพ�านักปลายทางไปท่ีใด?
การลกัพาตวัหรอืการกกัขงัอยา่งผดิกฎหมายทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งประเทศสมาชกิ

ทีล่งนามในอนุสญัญากรงุเฮกดงัรายชือ่ต่อไปน้ี สามารถบงัคบัใชอ้นุสญัญาฯเพือ่

ใหโ้อกาสผูป้กครองและเดก็ซึง่อยูค่นละประเทศไดพ้บปะพดูคยุกนัได้

ขอ้ควรระวงั) กรณเีดก็ทีถ่กูลกัพาตวัโดยผดิกฎหมายหรอืถกูกกัขงัซึง่เหตุการณ์เกดิขึน้ก่อนวนัที ่1 เมษายน 2014 ซึง่เป็นเวลาที่

อนุสญัญากรงุเฮกเริม่บงัคบัใชใ้นประเทศญีปุ่น่นัน้ ไมส่ามารถสง่ตวัเดก็กลบัโดยใชอ้�านาจแหง่อนุสญัญาฯน้ีได ้(อยา่งไรกต็าม  กรณี

ดงักลา่วน้ี หากมกีารขดัขวางไมใ่หบุ้พการไีดพ้บกบับุตร  ยงัสามารถรบัการชว่ยเหลอืเพือ่ใหส้ามารถพบกบับุตรได)้

(2017.3)

เอเชีย

จนี (เฉพาะฮอ่งกงและมาเก๊า)
ญีปุ่น่ 
เกาหล ี
ปากสีถาน
ฟิลปิปินส ์
สงิคโปร์
ศรลีงักา
ไทย

แอฟ
ริกา

บรูก์นิาฟาโซ
กาบอง
กเินียร์
เลโซโท
มอรเิซยีส
โมรอ๊คโค
เซเชล
แอฟรกิาใต้
ซมัเบยี
ซมิบบัเว

ยโุรป อลับาเนียร์
อนัดอรร์า
อลัเมเนียร์
ออสเตรยี 
เบลารสุ
เบลเยีย่ม
บอสเนียรแ์ละ 
   เฮอเซโกวนีา
บลัแกเรยี
โครเอเขยี

ไซปรสั
เซก็
เดนมารก์
เอสโตเนีย 
ฟินแลนด์
ฝรัง่เศส
จอเจยีร ์
เยอรมนั 
กรซี
ฮงัการ ี

ไอสแ์ลนด์
ไอรแ์ลนด์
อติาลี
คาซคัสถาน
ลาโทเปียร์
ลทิวัเนีย
ลกัเซมเบริก์
มาซโิดเนียร์
มอลตา
มอลโดวา

โมนาโค
มอนเตเนโกร 
ฮอลแลนด์
นอรเ์ว
โปแลนด์
โปรตุเกส
โรมาเนีย
รสัเซยี
ซานมารโีน
เซอรเ์บยี

สโลวาเกยี
สโลวาเนีย
สเปน
สวเีดน
สวสิเซอรแ์ลนด์
เตริก์เมนิสถาน
ยเูครน
องักฤษ
อุสเบกสิถาน

อเม
ริกากลาง

และใต้

อารเ์จนตน่ิา
บาฮามาส
เบลซี
โบลเิวยี
บราซลิ

ชลิี
โคลมัเบยี 
คอสตารกิาร์
เครอืรฐัดอมนีิกา
เอกวาดอร์

เอลซลัวาดอร์
กวัเตมาลา
ฮอนดรูสั
เมก็ซโิก
นิคารากวั

ปานามา
ปารากวยั
เปร ู
เซนตค์ติสแ์ละเนวสิ
ตรนีิแดดและโตเบโก 

อุรกุวยั
เวเนซเูอลา่

กลุ ่มประเทศ
มหาสมทุรแปซิฟิก

ออสเตรเลยี
ฟิจิ
นิวซแีลนด์

ตะวนัออกกลาง

อริกั
อสิราเอล
ตุรกี

อเมริกาเหนือ 

แคนาดา
สหรฐัอเมรกิา

รายช่ือประเทศท่ีลงนามในอนุสญัญากรงุเฮก

* พืน้ทีอ่ืน่ในจนีอยูน่อกขอบขา่ย
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หากได้รบัความเดือนร้อนในต่างประเทศ.............

● ชว่ยในการแนะน�าจดัหา นกักฎหมายทีเ่ชีย่วชาญคดี

ครอบครวัระหวา่งประเทศ (ถา้เป็นไปไดจ้ะจดัหานกั

กฎหมายทีเ่ขา้ใจภาษาญีปุ่น่) ลา่ม  นกัแปล  หน่วยงาน

เพือ่ท�าการไกลเ่กลีย่  หน่วยงานสนบัสนุนเพือ่ใหผู้ป้กครอง

และเดก็ไดพ้บกนั  รวมทัง้กลุม่ผูส้นบัสนุนผูท้ีไ่ดร้บัความ

เดอืดรอ้นจากความรนุแรงในครอบครวั

● ชว่ยในการรบัแจง้ขอ้มลูและการรอ้งขอความชว่ยเหลอืไป

ยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศนัน้ๆในกรณทีีม่คีวาม

กงัวลทางดา้นความปลอดภยั

● ชว่ยในการใหค้�าปรกึษาปญัหาครอบครวั (โดยมกีารจดัท�า

บนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัการปรกึษากบัหน่วยงานคณะผูแ้ทน

ทางการทตูญีปุ่น่ไว ้ ถา้มกีารรอ้งขอบนัทกึ จะท�าการจดัสง่

ไปยงัผูท้ีร่อ้งขอ)

 สามารถขอค�าปรกึษาไดท้ี ่สถานทตูญีปุ่น่  สถานกงสลุใหญ่ญีปุ่น่ ฯลฯ (หน่วยงาน

คณะผูแ้ทนทางการทตูญีปุ่น่) ประจ�าประเทศนัน้ๆ หน่วยงานคณะผูแ้ทนทางการทตู

ญีปุ่น่ดงักลา่วจะอ�านวยความชว่ยเหลอืดงัต่อไปน้ี



หากเกดิเรือ่งเดอืดรอ้นประการใด  สามารถสอบถามไปยงัหน่วยงานคณะผู้

แทนทางการทตูญีปุ่น่ได ้ทกุเวลา

หากมขีอ้สงสยัหรอืมคี�าถามเกีย่วกบัอนุสญัญากรงุเฮก

กรณุาตดิต่อไปทีก่องอนุสญัญากรงุเฮก

และในโฮมเพจของกระทรวงการต่างประเทศญีปุ่น่ ซึง่มรีายละเอยีด

เกีย่วกบัเรือ่งน้ีเชน่กนั 

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo  100-8919
โทร  +81-3-5501-8466

 เวลาท�าการ (จนัทร ์– ศุกร)์ 9.00 – 17.00 น. (ยกเวน้เวลา 12.30 – 13.30)

อ เีมลล์  hagueconventionjapan@mofa.go.jp

URL  http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

กองอนุสญัญากรงุเฮก กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศญ่ีปุ่ น

สาํหรบัผูที้�จะเดินทางไปต่างประเทศ
หรือเดินทางกลบัประเทศญี�ปุ่ น
พร้อมกบัเดก็


