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พระราชบัญญัติ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก
พ.ศ. ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ควบคุมดูแลเด็ก
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่ง
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
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“เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่าสิบหกปีบริบูรณ์
“สิทธิควบคุมดูแลเด็ก” หมายความว่า สิทธิเกี่ยวกับการดูแลความเป็นอยู่ของเด็กและหมายความรวมถึง
สิทธิกาหนดที่อยู่ของเด็ก ซึ่งสิทธิดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้โดยผลของกฎหมาย โดยคาสั่งของศาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือเป็นผลจากความตกลงที่มีผลตามกฎหมาย
“สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก” หมายความรวมถึงสิทธิในการนาเด็กออกไปจากถิ่นที่อยู่ปกติ
ของเด็กไปยังสถานที่อื่นภายในระยะเวลาจากัด
“ผูป้ ระสานงานกลาง” หมายความว่า อัยการสูงสุดหรือผู้ที่อัยการสูงสุดมอบหมายให้มีอานาจหน้าที่
ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้
“ศาล” หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติ การ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตน
กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
ผู้ประสานงานกลาง

มาตรา ๕ ผู้ประสานงานกลางมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับคาร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ร้องขอ
(๒) พิจารณาและวินิจฉัยว่าควรจะให้หรือขอความช่วยเหลือหรือไม่
(๓) ให้ความร่วมมือกับผู้ประสานงานกลางหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของต่างประเทศ รวมทั้งติดตาม
และเร่งรัดเพื่อให้มีการส่งตัวเด็กกลับคืนโดยเร็วและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อื่นตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) สืบหาแหล่งที่อยู่ของเด็กซึ่งถูกพาตัวมาหรือถูกกักตัวตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ดาเนินการเพื่อให้มีการปกป้องเด็กมิให้ได้รับอันตราย หรือป้องกันการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
(๖) ดาเนินการเพื่อให้มีการส่งตัวเด็กกลับคืนโดยสมัครใจหรือเพื่อระงับข้อขัดแย้งอย่างฉั นมิตร
และเป็นธรรม
(๗) แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
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(๘) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๙) ดาเนินการเพื่อให้มีการส่งตัวเด็กกลับคืนหรือเพื่อให้การใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๑๐) จัดให้มีพนักงานอัยการ ทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้มีการส่งตัวเด็กกลับคืน
หรือเพื่อให้การใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๑๑) ดาเนินการอย่างอื่นเพื่อให้การให้หรือการขอความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้บรรลุผล
การดาเนินการของผู้ประสานงานกลางต้องกระทาโดยรวดเร็วโดยถือประโยชน์ของเด็กเป็นสาคัญ
และคานึงถึงความเป็นไปได้ที่ศาลจะมีคาสั่งอนุญาตตามคาร้องขอหรือไม่ตามมาตรา ๑๓ ด้วย
หมวด ๒
การให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ
ส่วนที่ ๑
การขอความช่วยเหลือ
มาตรา ๖ ผู้อ้างว่าถูกละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กอาจขอให้ส่งตัวเด็กซึ่งถูกพาตัวมาหรือกักตัว
ไว้ในประเทศไทยกลับคืนสู่ถิ่นที่อยู่ปกติแห่งสุดท้ายของเด็กในต่างประเทศก่อนถูกพาตัวมาหรื อกักตัวไว้
โดยยื่นคาร้องขอต่อผู้ประสานงานกลางของประเทศที่เด็กมีถิ่นที่อยู่ดังกล่าวหรือต่อผู้ประสานงานกลาง
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้ประสานงานกลางกาหนด
คาร้องขอความช่วยเหลือจะต้องระบุ
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกั บหลักฐานแสดงตัวบุคคลของผู้ร้ องขอ ของเด็ก และของผู้ถู กกล่าวหาว่ า
เป็นผู้พาเด็กมาหรือกักตัวเด็กไว้
(๒) วัน เดือน ปีเกิดของเด็ก ในกรณีที่มี
(๓) เหตุผลที่สนับสนุนคาร้องขอ
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่ของเด็ก และข้อมูลแสดงตัวบุคคลที่น่าเชื่อว่าเด็กไปอยู่ด้วย
(๕) เอกสารหลักฐานอื่นตามระเบียบที่ผู้ประสานงานกลางกาหนด
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มาตรา ๗ เมื่อได้รับคาร้องขอความช่วยเหลือ ถ้าคาร้องขอนั้นมีรายละเอียดและเอกสารตามที่
กาหนดไว้ในมาตรา ๖ วรรคสอง และสามารถให้ความช่วยเหลือได้ ให้ผู้ประสานงานกลางดาเนินการให้
ความช่วยเหลือตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือยื่นคาร้องขอต่อศาลต่อไป
ถ้าค าร้ องขอนั้ นไม่ อยู่ ในหลั กเกณฑ์ที่ จะให้ ความช่วยเหลื อได้ หรื ออาจให้ ความช่ วยเหลื อได้
ภายใต้เงื่อนไขที่จาเป็นบางประการ หรือมีเหตุขัดข้อง ให้ผู้ประสานงานกลางแจ้งปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
พร้อมด้วยเหตุผลหรือแจ้งเงื่อนไขที่จาเป็นหรือเหตุขัดข้องให้ผู้ร้องขอทราบ
ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเด็กอยู่ในรัฐอื่นที่เป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่ง
ในการลักพาเด็กข้า มชาติ ให้ผู้ประสานงานกลางส่งคาร้องขอต่อไปยังผู้ประสานงานกลางของรัฐภาคี
ดังกล่าวโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องขอทราบ
ผู้ประสานงานกลางอาจปฏิเสธคาร้องขอความช่วยเหลือ หากคาร้องขอนั้นกระทบกระเทือนอธิปไตย
ความมั่นคง หรือสาธารณประโยชน์ที่สาคัญอื่น ๆ ของประเทศไทย
มาตรา ๘ ผู้ร้องขออาจขอทบทวนคาวินิจฉัยของผู้ประสานงานกลางที่ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ตามมาตรา ๗ ต่อศาลได้ภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
คาวินิจฉัยชี้ขาดของศาลให้เป็นที่สุด
มาตรา ๙ การปฏิ เ สธค าร้ อ งขอความช่ วยเหลื อ ของผู้ ประสานงานกลางตามมาตรา ๗
ไม่ตัดสิทธิของผู้อ้างว่าถูกละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กที่จะยื่นคาร้องขอเพื่อใช้สิทธิของตนต่อศาลโดยตรง
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐ ในการดาเนินการให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้
(๑) ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและปลัดกระทรวงมหาดไทยดาเนินการสืบหาแหล่งที่อยู่ของเด็ก
ตามทีไ่ ด้รับแจ้งจากผู้ประสานงานกลาง และแจ้งผลการดาเนินการไปยังผู้ประสานงานกลาง
(๒) ให้พนักงานอัยการมีอานาจยื่นคาร้องขอต่อศาลขอให้มีคาสั่งส่งตัวเด็กกลับคืน
(๓) ให้พนักงานอัยการดาเนินการให้ความช่วยเหลือตามคาร้องขอความช่วยเหลือที่ผู้ประสานงานกลาง
ส่งให้ เมื่อได้ทราบที่อยู่ของเด็กแล้วก่อนการดาเนินการในประการอื่น พนักงานอัยการอาจยื่นคาขอต่อศาล
ขอให้มีคาสั่งห้ามมิให้ผู้ใดย้ายเด็กไปเสียจากแหล่งที่อยู่ เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น
(๔) หากมี เหตุ อั นควรเชื่ อว่ าจะมีการฝ่ าฝืนค าสั่ งศาลตาม (๓) หรือเด็ กอาจได้ รั บ อั นตราย
หรือมีการกระทาอื่นใดอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานอัยการ
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ยื่นคาขอต่อศาลขอให้มีคาสั่งอนุญาตให้พนักงานอัยการดาเนินการตามที่จาเป็น และสมควรเพื่อนาตัวเด็กส่งไว้
ในความคุ้มครองดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และให้เจ้าพนักงานตารวจ
ให้ความช่วยเหลือพนักงานอัยการในการดาเนินการดังกล่าวเมื่อได้รับการร้องขอ
ส่วนที่ ๒
การคุม้ ครองดูแลเด็กระหว่างการดาเนินการส่งตัวเด็กกลับคืน
มาตรา ๑๑ ให้ ก ระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ มี ห น้ า ที่ รั บ ตั วเด็ ก
ตามมาตรา ๑๐ (๔) ไว้คุ้มครองดูแลจนกว่าการดาเนินการส่งตัวเด็กกลับคืนเสร็จสิ้นหรือจนกว่าศาล
จะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น
การคุ้มครองดูแลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์กาหนด โดยให้รวมถึง
(๑) การจัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมทั้งการรักษาเยียวยาแก่เด็ก
(๒) การจัดที่พักอาศัย ที่หลับนอน เครื่องนุ่งห่ม ให้เหมาะสม ถูกสุขลักษณะและจัดอาหาร
ให้ถูกอนามัยและเพียงพอแก่เด็ก
ส่วนที่ ๓
ศาลและกระบวนพิจารณา
มาตรา ๑๒ ให้ ศ าลมี อ านาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี แ ละมี ค าสั่ ง ค าร้ อ งขอหรื อ ค าขอที่ ไ ด้
ยื่นต่อศาลตามพระราชบัญญัตินี้
คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้เป็นที่สุด
มาตรา ๑๓ การพิจารณาส่งตัวเด็กกลับคืนให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่นั บแต่วันที่ เด็กถูกพาตัวมาหรือกักตัวไว้จนถึงวันยื่นคาร้องขอต่อศาลมีระยะเวลา
ยังไม่ถึงหนึ่งปี ให้ศาลพิจารณาว่าจะให้ส่งตัวเด็กกลับคืนหรือไม่โดยเร็ว
(๒) กรณีที่นั บแต่วันที่เด็กถูกพาตัวมาหรือกักตัวไว้จนถึงวันยื่นคาร้องขอต่อศาลมีระยะเวลา
ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ศาลจะพิจารณาสั่งให้ส่งตัวเด็กกลับคืนก็ได้ เว้นแต่เด็กได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่แล้ว
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(๓) กรณีที่ปรากฏว่าเด็กได้ออกไปจากประเทศไทยแล้ว ศาลอาจให้รอการพิจารณาไว้ หรือ
ยกคาร้องขอก็ได้
(๔) ศาลอาจยกคาร้องขอให้ส่งตัวเด็กกลับคืนในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ผู้มีสิทธิควบคุมดูแลเด็กมิได้ควบคุมดูแลเด็กในขณะที่มีการพาตัวเด็กหรือกักตัวเด็กไว้
หรือได้ให้ความยินยอมในตอนแรกหรือยอมรับในภายหลังให้มีการพาตัวเด็กหรือกักตัวเด็กไว้
(ข) การส่ งตั วเด็ กกลั บคื นอาจเป็นอั นตรายต่อร่างกายหรื อจิ ตใจของเด็ กอย่างร้ายแรง
หรือเด็กจะตกอยู่ในสภาวะอันไม่อาจทนได้
(ค) เด็กคัดค้านการส่งตัวเด็กกลับคืนและศาลเห็นว่าเด็กมีอายุและวุฒิภาวะที่ควรจะรับฟัง
คาคัดค้านนั้น
(ง) การส่งตัวเด็กกลับคืนจะขัดกับหลักพื้นฐานของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
(จ) เด็กอายุครบสิบหกปีบริบูรณ์
ให้ศาลนาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กตามที่ผู้ประสานงานกลางหรือเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่เด็กมีถิ่นที่อยู่ปกติเสนอ
มาประกอบการพิจารณาในการออกคาสั่งด้วย
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ศาลมิได้มีคาสั่งตามคาร้องขอภายในหกสัปดาห์นับแต่วัน รับคาร้องขอ
ให้ส่งตัวเด็กกลับคืน เมื่อได้รบั คาขอจากผู้ร้องขอหรือผู้ประสานงานกลางของรัฐที่ร้องขอ ผู้ประสานงานกลาง
หรือพนักงานอัยการอาจขอทราบข้อเท็จจริงแล้วแจ้งให้ผู้ร้องขอหรือผู้ประสานงานกลางของรัฐที่ร้องขอทราบ
มาตรา ๑๕ ในกรณี ที่มีการร้องขอให้ส่ งตัวเด็กกลั บคืนและมีข้อพิพาทเกี่ยวกั บสิ ทธิ ควบคุ ม
ดูแลเด็กด้วย หากศาลพิจารณาสั่งไม่ส่งตัวเด็กกลับคืนแล้ว จึงพิจารณาเรื่องสิทธิควบคุมดูแลเด็กต่อไป
มาตรา ๑๖ ในการพิ จ ารณาค าร้ อ งขอให้ ส่ ง ตั ว เด็ ก กลั บ คื น นั้ น ศาลอาจสั่ ง ให้ ผู้ ร้ อ งขอ
ส่งคาวินิจฉัยชี้ขาดของศาลหรือองค์กรอื่นที่มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดในประเทศที่เด็กมีถิ่ นที่อยู่ปกติที่แสดงว่า
การพาตัวเด็กมาหรือกักตัวเด็กเป็นการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กมาใช้ประกอบการวินิจฉัยว่าจะส่งตัวเด็ก
กลับคืนหรือไม่ก็ได้
มาตรา ๑๗ การร้องขอความช่วยเหลือขอใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก ให้ทาตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ประสานงานกลางกาหนด
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บุพการี ผู้ปกครอง ผู้มีสิทธิควบคุมดูแลเด็ก ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์กับเด็ก
ในทานองเดียวกัน เป็นผู้มีสิทธิร้องขอความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง
การดาเนินการเพื่อให้มีการใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องขอ
ให้ส่งตัวเด็กกลับคืนในหมวดนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การขอความช่วยเหลือไปยังต่างประเทศ
มาตรา ๑๘ ผู้ร้องขอในประเทศไทยที่ประสงค์จะร้องขอความช่วยเหลือไปยังต่างประเทศเพื่อขอ
ใช้ สิ ท ธิ ค วบคุ ม ดู แ ลเด็ ก และสิ ท ธิ ใ นการพบและเยี่ ย มเยี ย นเด็ ก ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ เ สนอเรื่ อ ง
ต่อผู้ประสานงานกลาง ตามระเบียบที่ผู้ประสานงานกลางกาหนด และให้นาบทบัญญัติในหมวด ๒ ส่วนที่ ๑
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
เบ็ดเตล็ด
มาตรา ๑๙ ให้ศาลรับฟังคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นต่อศาลตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๐ คาร้ องขอหรื อ เอกสารอื่ นที่ ยื่ นต่ อผู้ประสานงานกลางจะต้ องท าเป็ นภาษาของ
ประเทศผู้ร้องขอ และจะต้ องมี คาแปลเป็นภาษาไทยประกอบด้ วย หรือในกรณีไม่สามารถทาคาแปล
เป็นภาษาไทยได้ให้ทาคาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญั ตินี้ ไม่ตั ดสิทธิของผู้ มีสิทธิควบคุ มดูแลเด็กและผู้ มีสิ ทธิในการพบ
และเยี่ยมเยียนเด็กที่จะยื่นคาร้องขอโดยตรงต่อศาลตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๒๒ การเรียกประกัน หลักประกัน หรือมัดจา ไม่ว่าในลักษณะใดเพื่อเป็นการประกัน
การชาระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของผู้ประสานงานกลาง หรือการดาเนินคดีทางศาล
ตามพระราชบัญญัตินี้ จะกระทามิได้
มาตรา ๒๓ ให้ ส านั กงานอัยการสู งสุดเป็ นผู้รั บผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ ประสานงานกลางใน
การดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวเด็กกลับคืน
มาตรา ๒๔ บรรดาค่ าใช้ จ่ ายต่ าง ๆ เกี่ ยวกั บการให้ ความช่ วยเหลื อตามพระราชบั ญญั ติ นี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๒๕ ในการยื่ นค าร้องขอต่ อศาลขอให้ มีค าสั่ งส่ งตั วเด็ กกลับคื นหรือให้ บั งคั บใช้สิ ทธิ
ในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ยื่นคาร้องขออาจขอรวมไปกับคาร้องขอที่ยื่นต่อศาล
หรื อจะยื่ นค าขอในระยะใดระหว่ างที่ คดี ตามค าร้ องขอก าลั งพิ จารณาอยู่ ในศาล ขอให้ ศาลมี ค าสั่ งให้
ผู้พาตัวเด็กมาหรือกักตัวเด็กหรือผู้ขัดขวางการใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เท่าที่จาเป็นที่เกิดแก่ผู้ยื่นคาร้องขอหรือในนามของผู้ยื่นคาร้องขอ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่าย
ในการสืบหาแหล่งที่อยู่ของเด็ก ค่าทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการส่งตัวเด็กกลับคืน
ให้ศาลมีคาสั่งตามคาขอในวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นว่ามีเหตุอันสมควร
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายในเรื่อง
ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการปกป้องคุ้มครองเด็ก
ให้ พ้ น จากภยั น ตรายอั น เกิ ดจากการถู กพาไปหรื อกั กตั ว ไว้ โดยมิ ชอบ และส่ งคื นเด็ กกลั บสู่ ประเทศซึ่ งเป็ น
ถิ่นที่อยู่ปกติโดยเร็ว รวมทั้งรับรองให้มีการคุ้มครองสิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก ประกอบกับประเทศไทย
ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติ ค.ศ. ๑๙๘๐ (Convention on the Civil
Aspects of International Child Abduction, 1980) แล้ว จึงมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าว
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ผู้ประสานงานกลาง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีอานาจหน้าที่ดาเนินการสืบหาแหล่งที่อยู่ของเด็ก
ดาเนินการให้มีการส่งตัวเด็กกลับคืน และใช้สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่
ควบคุมดูแลเด็กชั่วคราวในระหว่างการดาเนินการเกี่ยวกับการส่งตัวเด็กกลับคืน ตลอดจนการกาหนดอานาจหน้าที่
และกระบวนการพิจารณาของศาล จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

