Hague Convention on the Protection of children and CoOperation in respect of
Intercountry Adoption
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองเด็กและความรวมมือเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ
The States signatory to the
present Convention,

รัฐซึ่งรวมลงนามทายอนุสัญญา

รับรองวา เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพของตนอยาง
Recognizing that the child, for the เต็มที่และเพียบพรอม เด็กควรเติบโตในแวดวง
full and harmonious development
ครอบครัว ในบรรยากาศแหงความสุข ความรัก
of his or her personality, should
grow up in a family environment, และความเขาใจ
in an atmosphere of happiness,
ระลึกวา แตละรัฐควรถือเปนความสําคัญลําดับ
love and understanding,
แรก ที่จะดําเนินมาตรการเพื่อใหเด็กสามารถอยู
Recalling that each State should
ภายใตการดูแลจากครอบครัวกําเนิดของตน
take, as a matter of priority,
appropriate measures to enable
รับรองวา การรับบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ
the child to remain in the care of
อาจอํานวยประโยชนดานครอบครัวถาวรแกเด็ก
his or her family of origin,
ซึ่งไมอาจหาครอบครัวที่เหมาะสมในรัฐกําเนิด
ของตน
Recognizing that intercountry
adoption may offer the advantage
of a permanent family to a child
เชื่อมั่น ในความจําเปนตองดําเนินมาตรการ
for whom a suitable family cannot เพื่อใหมั่นใจวา การรับบุตรบุญธรรมระหวาง
be found in his or her State of
ประเทศมีขึ้นเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็ก และ
origin,
ดวยความเคารพตอสิทธิขั้นมูลฐานของเขา และ
Convinced of the necessity to take เพื่อปองกันการลักพา การขายหรือการคาเด็ก
measures to ensure that
ปรารถนา ที่จะกอตั้งบทบัญญัติรวมกันเพื่อ
intercountry adoptions are made
in the best interests of the child
บรรลุผลเชนนี้ โดยคํานึงถึงหลักการที่ระบุใน
and with respect for his or her
ตราสารระหวางประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญา
fundamental rights, and to prevent
สหประชาชาติวาดวยสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 20
the abduction, the sale of, or
พฤศจิกายน 1989 และปฏิญญาสหประชาชาติ
traffic in children,
วาดวยหลักการ
Desiring to establish common
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provisions to this effect, taking
into account the principles set
forth in international instruments,
in particular the United Nations
Convention on the Rights of the
Child, of 20 November 1989, and
the United Nations
Declaration on Social and Legal
Principles relating to the
Protection and Welfare of
Children, with Special Reference
to Foster Placement and
Adoption Nationally and
Internationally (General
Assembly Resolution 41/85, of 3
December 1986),
Have agreed upon the following provisions.-

ทางสังคมและทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครอง
และสวัสดิภาพของเด็ก โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการ
จัดหาครอบครัวอุปถัมภ และการรับบุตรบุญ
ธรรมภายในประเทศ และระหวางประเทศ (มติ
สมัชชาที่ 41/85 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
1986)
ตกลงรับบทบัญญัติดังตอไปนี้

หมวด 1 – ขอบเขตของอนุสัญญา
ขอ 1
วัตถุประสงคของอนุสัญญาฉบับนี้ ไดแก
(ก) เพื่อกอตั้งหลักประกันใหมั่นใจวา การรับ
บุตรบุญธรรมระหวางประเทศมีขึ้นเพื่อประโยชน
สูงสุดของเด็ก และดวยความเคารพตอสิทธิขั้น
มูลฐานของเขา ตามที่รับรองในกฎหมายระหวาง
ประเทศ
(ข) เพื่อกอตั้งระบบความรวมมือระหวางรัฐ
CHAPTER I – SCOPE OF THE CONVENTION
คูสัญญา เพื่อใหมั่นใจวาหลักประกันเหลานั้น
Article 1
ไดรับการเคารพ และเปนการปองกันการลักพา
The objects of the present
การขายหรือการคาเด็ก
Convention are (ค) เพื่อประกันการรับรองการรับบุตรบุญธรรม
(a) to establish safeguards to
ensure that intercountry adoptions ซึ่งทําตามอนุสัญญานี้
take place in the best interests of
the child and with respect for his ขอ 2
or her fundamental rights as
(1) อนุสัญญานี้ใชกับกรณีซึ่งเด็กมีถิ่นที่อยูปกติ
recognized in international law;
ในรัฐคูสัญญาหนึ่ง (รัฐกําเนิด) ไดถูก กําลังถูก
(b) to establish a system of
cooperation amongst Contracting หรือกําลังจะถูกนําไปยังอีกรัฐคูสัญญาหนึ่ง (รัฐ
ผูรับ) ไมวาหลังการรับบุตรบุญธรรมในรัฐกําเนิด
States to ensure that those
โดยคูสมรสหรือบุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยูปกติในรัฐ
safeguards are respected and
thereby prevent the abduction, the ผูรับหรือเพื่อความมุงหมายของการรับบุตรบุญ
sale of, or traffic in children;
ธรรมเชนนั้นในรัฐผูรับหรือในรัฐกําเนิด
(c) to secure the recognition in
Contracting States of adoptions
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made in accordance with the
Convention.
Article 2
(1) The Convention shall apply
where a child habitually resident
in one Contracting State (“the
State of origin”) has been, is
being, or is to be moved to
another Contracting State (“the
receiving State”) either after his
or her adoption
in the State of origin by spouses
or a person habitually resident in
the receiving State, or for the
purposes of such an adoption in
the receiving State or in the State
of origin.
(2) The Convention covers only
adoptions which create a
permanent parent-child
relationship.

(2) อนุสัญญานี้ครอบคลุมการรับบุตรบุญธรรม
ซึ่งกอใหเกิดความสัมพันธถาวรระหวางบิดา
มารดากับเด็กเทานั้น
ขอ 3
อนุสัญญานี้ยุติการใช หากไมไดใหความตกลง
ดังระบุในขอ 17 อนุ ค. กอนเด็กมีอายุสิบแปด
ป

หมวด 2 – เงื่อนไขสําหรับการรับบุตรบุญธรรม
ระหวางประเทศ
ขอ 4
การรับบุตรบุญธรรมภายในขอบเขตของ
อนุสัญญานี้ เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อหนวยงานที่มี
อํานาจของรัฐกําเนิด
(ก) ไดพิจารณาแลววา เด็กนั้นสามารถรับเปน
บุตรบุญธรรมได
(ข) ไดพิจาณา หลังจากการพิจารณาตามควร
Article 3
ถึงความเปนไปไดในการจัดหาการดูแลใหเด็ก
The Convention ceases to apply if the agreements ภายในรัฐกําเนิดแลว วาการรับบุตรบุญธรรม
mentioned in Article 17, sub-paragraph c, have not ระหวางประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกเด็ก
(ค) ไดแนใจแลววา
been given before the child attains the age of
(1) บุคคล สถาบัน และหนวยงานซึ่ง
eighteen years.
จําเปนตองใหความยินยอมในการรับบุตรบุญ
CHAPTER II – REQUIREMENTS FOR
ธรรม ไดรับการปรึกษาแนะนําตามที่อาจจําเปน
INTERCOUNTRY ADOPTIONS
และไดรับแจงตามควรถึงผลของความยินยอม
Article 4
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมจะมีผล
An adoption within the scope of
เปนการทําใหความสัมพันธทางกฎหมายระหวาง
the Convention shall take place
เด็กกับครอบครัวกําเนิดของตนสิ้นสุดหรือไม
only if the competent authorities
of the State of origin
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(a) have established that the child (2) บุคคล สถาบัน และหนวยงานดังกลาว
is adoptable;
ไดใหความยินยอมโดยอิสระ ตามแบบที่
กฎหมายกําหนด และแสดงออกหรือมีหลักฐาน
(b) have determined, after possibilities for
เปนลายลักษณอักษร
placement of the child within the State of origin
(3) ความยินยอมมิไดถูกชักจูงโดยคาจางหรือ
have been given due consideration, that an
การตอบแทนไมวาชนิดใด และไมมีการเพิก
intercountry adoption is in the child’s best interests;
ถอนและ
(c) have ensured that
(1) the person, institutions and authorities whose
(4) ความยินยอมของมารดาในกรณีที่จําเปน
consent is necessary for adoption, have been
ไดใหไวภายหลังจากการเกิดของเด็กเทานั้นและ
counselled as may be necessary and duly informed (ง) ไดแนใจแลว โดยคํานึงถึงอายุ และระดับ
of the effects of their consent, in particular whether วุฒิภาวะของเด็ก วา
or not an adoption will result in the termination of (1) เขาไดรับการปรึกษาแนะนํา และไดรับแจง
the legal relationship between the child and his or ตามควรถึงผลของการรับบุตรบุญธรรม และผล
her family of origin,
ของการใหความยินยอมตอการรับบุตรบุญธรรม
(2) such persons, institiutions and
authorities have given their
consent freely, in the required
legal form, and expressed or
evidenced in writing,
(3) the consents have not been induced by payment or
compensation of any kind and have not been
withdrawn, and

(4) the consent of the mother,
where required, has been given
only after the birth of the child;
and
(d) have ensured, having regard to the age and
degree of maturity of the child, that
(1) he or she has been counselled
and duly informed of the effects
of the adoption and of his or her

ในกรณีที่ตองมีความยินยอมเชนนั้น
(2) ไดมีการคํานึงถึงความประสงค และ
ความเห็นของเด็กแลว
(3) ความยินยอมของเด็ก ในกรณีตองมีความ
ยินยอมเชนนั้น ไดใหอยางอิสระ ตามแบบที่
กฎหมายกําหนด และแสดงออกหรือมีหลักฐาน
เปนลายลักษณอักษร และ
(4) ความยินยอมเชนนั้นไมไดถูกชักจูงโดย
คาจางหรือการตอบแทนไมวาชนิดใด
ขอ 5
การรับบุตรบุญธรรมภายในขอบเขตของ
อนุสัญญาฉบับนี้ เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อหนวยงาน
ของรัฐผูรับ
(ก) ไดพิจารณาแลววา บิดามารดาผูขอรับบุตร
บุญธรรมมีคุณสมบัติและเหมาะสมที่จะรับบุตร
บุญธรรมได
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consent to the adoption, where
such consent is required,
(2) consideration has been given
to the child’s wishes and opinions,
(3) the child’s consent to the
adoption, where such consent is
required, has been given freely, in
the required legal form, and
expressed or evidenced in writing,
and
(4) such consent has not been
induced by payment or
compensation of any kind.
Article 5
An adoption within the scope of
the Convention shall take place
only if the competent authorities
of the receiving State
(a) have determined that the
prospective adoptive parents are
eligible and suited to adopt;

(b) have ensured that the
prospective adoptive parents have
been counselled as may be
necessary; and
(c) have determined that the
child is or will be authorized to
enter and reside permanently in
that State.
CHAPTER III – CENTRAL AUTHORITIES
AND ACCREDITED BODIES
Article 6

(ข) ไดแนใจแลววาบิดามารดาผูขอรับบุตรบุญ
ธรรมไดรับการปรึกษาแนะนําตามที่จําเปนแลว
และ
(ค) ไดพิจารณาแลววา เด็กไดรับอนุญาตให
เขาไปและพํานักเปนการถาวรในรัฐนั้น

หมวด 3 – สํานักงานกลางและหนวยงานซึ่งไดรับ
อนุญาต
ขอ 6
(1) รัฐคูสัญญาจะตั้งสํานักงานกลางเพื่อทําหนาที่
ซึ่งกําหนดโดยอนุสัญญานี้วาเปนของสํานักงาน
ดังกลาว
(2) สหรัฐ ซึ่งมีมากกวาหนึ่งระบบกฎหมาย
หรือรัฐซึ่งมีหนวยดินแดนเปนอิสระ ยอมตั้ง
สํานักงานมากกวาหนึ่งได และระบุขอบเขต
เกี่ยวกับดินแดนหรือบุคคลของภารกิจที่มอบได
อยางเสรี ในกรณีที่รัฐตั้งสํานักงานกลางมากกวา
หนึ่ง ใหระบุที่อยูของสํานักงานกลางรับแจงการ
ติดตอซึ่งจะสื่อสารไปยังสํานักงานกลางอื่น
ภายในรัฐนั้นได

ขอ 7
(1) แตละสํานักงานกลางจะรวมมือกัน และ
สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานที่มีอํานาจ
ในรัฐของตน เพื่อคุมครองเด็กและบรรลุ
วัตถุประสงคอื่นแหงอนุสัญญานี้
(2) สํานักงานเหลานั้นจะดําเนินการมาตรการ
โดยตรงอันเหมาะสมทั้งปวงเพื่อ
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(1) A Contracting State shall
designate a Central Authority to
discharge the duties which are
imposed by the Convention upon
such authorities.
(2) Federal States, States with
more than one system of law or
States having autonomous
territorial units shall be free to
appoint more than one Central
Authority and to specify the
territorial or personal extent of
their functions. Where a State
has appointed more than one
Central Authority, it shall
designate the Central Authority
to which any communication may
be addressed for transmission to
the appropriate Central Authority
within that State
Article 7
(1) Central Authorities shall co-operate with each
other and promote cooperation amongst the
competent authorities in their States to protect
children and to achieve the other objects of the
Convention.
(2) They shall take directly all
appropriate measures to (a) provide information as to the
laws of their States concerning
adoption and other general
information, such as statistics and
standard forms;
(b) keep one another informed about the operation
of the Convention and ,as far as possible, eliminate
any obstacles to its application.

(ก) จัดขอมูลทางกฎหมายตาง ๆ ของรัฐตน
เกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรม และขอมูลทั่วไป
อื่น เชนขอมูลสถิติและแบบมาตรฐานตาง ๆ
(ข) แจงแกกันถึงปฏิบัติการตามอนุสัญญา และ
ขจัดอุปสรรคตอการใชอนุสัญญาใหมากที่สุด
เทาที่จะเปนไปได
ขอ 8
สํานักงานกลางจะดําเนินมาตรการอันเหมาะสม
ทั้งปวง โดยตรงหรือโดยผานหนวยงาน
สาธารณะที่จะปองกันการไดประโยชนทาง
การเงินหรืออยางอื่นอันมิชอบเกี่ยวเนื่องกับการ
รับบุตรบุญธรรม และที่จะยับยั้งการปฏิบัติทั้ง
ปวงซึ่งแยงกับวัตถุประสงคแหงอนุสัญญานี้
ขอ 9
สํานักงานกลางจะดําเนินมาตรการอันเหมาะสม
ทั้งปวง โดยตรงหรือโดยผานหนวยงาน
สาธารณะหรือหนวยงานอื่นซึ่งไดรับอนุญาต
ถูกตองในรัฐของตน โดยเฉพาะเพื่อ
(ก) ใหความสะดวก ติดตาม และเรงรัด
กระบวนการตาง ๆ เพื่อใหไดรับบุตรบุญธรรม
(ข) สงเสริมการพัฒนาบริการใหคําปรึกษา
แนะนําการรับบุตรบุญธรรม และบริการหลัง
การรับบุตรบุญธรรมภายในรัฐของตน
(ค) จัดรายงานการประเมินผลโดยทั่วไป
เกี่ยวกับประสบการณการรับบุตรบุญธรรม
ระหวางประเทศใหแกกัน
(ง) ตอบเทาที่กฎหมายของรัฐตนอนุญาต คํารอง
ขอที่สมควรจากสํานักงานกลางหรือหนวยงาน
สาธารณะอื่น เพื่อขอมูลเกีย่ วกับภาวะการรับบุตร
บุญธรรมเฉพาะราย
ขอ 10
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Article 8
Central Authorities shall take, directly or through
public authorities, all appropriate measures to
prevent improper financial or other gain in
connection with an adoption and to deter all
practices contrary to the objects of the Convention.

การอนุญาตจะใหแกและตอหนวยงานซึ่งแสดงวา
สามารถปฏิบัติงานซึ่งไดรับมอบหมายไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
ขอ 11
หนวยงานซึ่งไดรับอนุญาตจะ
(ก) ดําเนินตามวัตถุประสงคไมแสวงกําไร
ตามสภาพและภายในขีดจํากัดเชนที่ตั้งขึ้นโดย
หนวยงานที่มีอํานาจของรัฐซึ่งใหการอนุญาต

Article 9
Central Authorities shall take,
directly or through public
authorities or other bodies duly
accredited in their State, all
appropriate measures, in
particular
to –
(a) facilitate, follow and expedite proceedings with
a view to obtaining the adoption;
(b) promote the development of adoption
counselling and post-adoption services in their
States;
(c) provide each other with
general evaluation reports about
experience with intercountry
adoption;
(d) reply, in so far as is permitted
by the law of their State, to
justified requests from other
Central Authorities or public
authorities for information about a
particular adoption situation.

(ข) อํานวยการและประจําโดยบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิ
ตามมาตราฐานจริยธรรมและโดยการฝกอบรม
หรือประสบการณที่จะทํางานดานการรับบุตรบุญ
ธรรมระหวางประเทศ และ
(ค) อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานที่มี
อํานาจของรัฐนั้น เกี่ยวกับองคประกอบ การ
ปฏิบัติงานและภาวะทางการเงิน
ขอ 12
หนวยงานซึ่งไดรับอนุญาตในรัฐคูสัญญาหนึ่ง
อาจทําการในอีกรัฐคูสัญญาหนึ่ง เฉพาะเมื่อ
หนวยงานที่มีอํานาจของทั้งสองรัฐไดอนุญาตให
ทําเชนนั้นได
ขอ 13
แตละรัฐคูสัญญาจะแจงการตั้งสํานักงานกลาง
และในกรณีที่สมควร ขอบเขตภารกิจตลอดจน
ชื่อและที่อยูของหนวยงานซึ่งไดรับอนุญาตไปยัง
สํานักงานประจําที่ประชุมกรุงเฮกวาดวยกฎหมาย
ระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล

Article 10
Accreditation shall only be granted to and
maintained by bodies demonstrating their

หมวด 4 – เงื่อนไขการพิจารณาในการรับบุตร
บุญธรรมระหวางประเทศ
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competence to carry out properly the tasks with
which they may be entrusted.
Article 11
An accredited body shall
(a) pursue only non-profit objectives according to
such conditions and within such limits as may be
established by the competent authorities of the
State of accreditation;
(b) be directed and staffed by persons qualified by
their ethical standards and by training or experience
to work in the field of intercountry adoption; and

ขอ 14
บุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยูปกติในรัฐคูสัญญาผูประสงค
จะรับบุตรบุญธรรมเด็กซึง่ มีถิ่นที่อยูปกติในอีกรัฐ
คูสัญญาหนึ่ง ใหขอตอสํานักงานกลางในรัฐซึ่ง
ตนมีถิ่นที่อยูปกตินั้น

ขอ 15
(1) หากสํานักงานกลางของรัฐผูรับพอใจวา ผูขอ
มีคุณสมบัตแิ ละเหมาะสมที่จะรับบุตรบุญธรรม
ใหจัดทํารายงาน รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับ
รูปลักษณะ คุณสมบัติ และความเหมาะสมที่จะ
รับบุตรบุญธรรม ภูมิหลัง ประวัติครอบครัวและ
(c) be subject to supervision by competent
ทางการแพทย สถานะทางสังคม เหตุผลที่ขอรับ
authorities of that State as to its composition,
บุตรบุญธรรม ความสามารถที่จะรับบุตรบุญ
operation and financial situation.
ธรรมระหวางประเทศ ตลอดจนลักษณะของเด็ก
Article 12
ซึ่งเหมาะที่จะเลี้ยงดูได
A body accredited in one
Contracting State may act in
(2) ใหสงรายงานไปยังสํานักงานกลางของรัฐ
another Contracting State only if กําเนิด
the competent authorities of both ขอ 16
States have authorized it to do so.
(1) หากสํานักงานกลางของรัฐกําเนิดพอใจวา
Article 13
เด็กนั้นอาจรับเปนบุตรบุญธรรมได ให
The designation of the Central Authorities and,
(ก) จัดทํารายงาน รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับ
where appropriate, the extent of their functions, as
รูปลักษณะ การรับเปนบุตรบุญธรรมได ภูมิ
well as the names and addresses of the accredited
หลัง
bodies shall be communicated by each Contracting
สภาพแวดลอมทางสังคม ประวัติครอบครัว
State to the Permanent Bureau of the Hague
ประวัติทางการแพทยรวมทั้งของครอบครัวเด็ก
Conference on Private International Law.
และความจําเปนพิเศษของเด็ก
(ข) ใหการพิจารณาตามควรแกการที่เด็กไดรับ
CHAPTER IV – PROCEDURAL
การเลี้ยงดูมา และแกภูมิหลังทางชาติพันธุ
REQUIREMENTS IN INTERCOUNTRY
ศาสนา และวัฒนธรรมของเด็ก
ADOPTION
(ค) จัดใหไดความยินยอมตามความในขอ 4
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Article 14
Persons habitually resident in a
Contracting State, who wish to
adopt a child habitually resident
in another Contracting State,
shall apply to the Central
Authority in the State of their
habitual residence.
Article 15
(1) If the Central Authority of
the receiving State is satisfied
that the applicants are eligible and
suited to adopt, it shall prepare a
report including information
about their identity, eligibility and
suitability to adopt, background,
family and medical history, social
environment, reasons for
adoption, ability to undertake an
intercountry adoption, as well as
the characteristics of the children
for whom they would be qualified
to care
(2) It shall transmit the report to
the Central Authority of the
State of origin.
Article 16
(1) If the Central Authority of the State of origin
is satisfied that the child is adoptable, it shall
(a) prepare a report including
information about his or her
identity, adoptability, background,
social environment, family
history, medical history including
that of the child’s family, and any
special needs of the child;

และ
(ง) กําหนด โดยอาศัยพื้นฐานโดยเฉพาะตาม
รายงานเกี่ยวกับเด็กและบิดามารดาผูขอรับบุตร
บุญธรรม วาการจัดใหเด็กอยูในความดูแลที่ตั้ง
ใจนั้น เปนประโยชนสูงสุดแกเด็กหรือไม
(2) ใหสงรายงานเกี่ยวกับเด็ก หลักฐานวา
ไดรับความยินยอมที่จําเปน และเหตุผลที่จัดให
เด็กอยูในความดูแลได ไปยังสํานักงานกลางของ
รัฐผูรับ โดยระวังมิใหมีการเปดเผยตัวมารดา
และบิดาหากการเปดเผยเชนนี้ไมอาจทําไดในรัฐ
กําเนิด

ขอ 17
การวินิจฉัยในรัฐกําเนิดวาเด็กควรถูกมอบแกบิดา
มารดาผูขอรับบุตรบุญธรรม อาจทําไดตอเมื่อ
(ก) สํานักงานกลางของรัฐนั้นไดแนใจวา บิดา
มารดาผูขอรับบุตรบุญธรรมตกลงแลว
(ข) สํานักงานกลางของรัฐผูรับไดเห็นชอบกับ
การวินิจฉัยนั้น ในกรณีที่การเห็นชอบจะตองมี
ตามกฎหมายของรัฐนั้น หรือตามที่สํานักงาน
กลางของรัฐกําเนิดตองการ
(ค) สํานักงานกลางของทั้งสองรัฐไดตกลงกัน
แลววาใหดําเนินการรับบุตรบุญธรรมตอไป และ
(ง) ไดมีการกําหนดตามความในขอ 5 แลววา
บิดามารดาผูขอรับบุตรบุญธรรมมีคุณสมบัติและ
เหมาะสมที่จะรับบุตรบุญธรรม และวาเด็กไดรับ
หรือจะไดรับอนุญาตใหเขาไปและพํานักเปนการ
ถาวรในรัฐผูรับ
ขอ 18
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(b) give due consideration to the
child’s upbringing and to his or
her ethnic, religious and cultural
background;
(c) ensure that consents have been
obtained in accordance with
Article 4; and
(d) determine, on the basis in
particular of the reports relating to
the child and the prospective
adoptive parents, whether
envisaged placement is in the best
interests of the child.
(2) It shall transmit to the Central Authority of the
receiving State its report on the child, proof that the
necessary consents have been obtained and the
reasons for its derermination on the placement,
taking care not to reveal the identity of the mother
and the father if, in the State of origin, these
identities may not be disclosed.
Article 17
Any decision in the State of
origin that a child should be
entrusted to prospective adoptive
parents may only be made if –
(a) the Central Authority of that
State has ensured that the
prospective adoptive parents
agree;
(b) the Central Authorities of
receiving States has approved
such decision, where such
approval is required by the law of
that State or by the Central
Authority of the State of origin;

สํานักงานกลางของทั้งสองรัฐจะดําเนินตาม
ขั้นตอนที่จําเปนเพื่อเด็กไดรับอนุญาตใหออกจาก
รัฐกําเนิด และใหเขาไปและพํานักเปนการถาวร
ในรัฐผูรับ
ขอ 19
(1) การพาเด็กไปยังรัฐผูรับจะดําเนินการได
ตอเมื่อเงื่อนไขตามขอ 17 ไดปฏิบัติตามแลว
(2) สํานักงานกลางของทั้งสองรัฐจะใหมั่นใจวา
การพาไปนี้เกิดขึ้นในพฤติการณที่ปลอดภัยและ
เหมาะสม และหากเปนไปไดโดยการรวมดวย
ของบิดามารดาผูรับหรือผูขอรับบุตรบุญธรรม
(3) หากการพาเด็กไปไมเกิดขึ้น ใหสงรายงาน
ซึ่งระบุถึงในขอ 15 และ 16 คืนแกสํานักงาน
ซึ่งเปนผูสงไป
ขอ 20
สํานักงานกลางจะแจงแกกันใหทราบ
กระบวนการรับบุตรบุญธรรม และมาตรการซึ่ง
ดําเนินไปเพื่อใหการนั้นเสร็จสิ้น ตลอดจน
ความกาวหนาของการจัดเด็กใหอยูในความดูแล
หากจําเปนตองมีระยะเวลาทดลองเลี้ยงดู
ขอ 21
(1) ในกรณีที่การรับบุตรบุญธรรมจะเกิดขึ้น
ภายหลังการพาเด็กไปยังรัฐผูรับ และปรากฏตอ
สํานักงานกลางของรัฐนั้นวา การจัดใหเด็กอยูใน
ความดูแลของบิดามารดาผูขอรับบุตรบุญธรรมไม
เปนประโยชนสูงสุดแกเด็ก ใหสํานักงานกลาง
นั้นใชมาตรการที่จําเปนเพื่อคุมครองเด็ก
โดยเฉพาะ
(ก) ทําใหเด็กถูกนํามาจากบิดามารดาผูขอรับ
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(c) the Central Authoritites of
both States have agreed that the
adoption may proceed; and
(d) it has been determined, in
accordance with Article 5, that
the prospective adoptive parents
are eligible and suited to adopt
and that the child is or will be
authorized to enter and reside
permanently in the receiving
State.
Article 18
The Central Authoritites of both
States shall take all necessary
steps to obtain permission for the
child to leave the State of origin
and to enter and reside
permanently in the receiving
State.
Article 19
(1) The transfer of the child to the
receiving State may only be
carried out if the requirements of
Article 17 have been satisfied.
(2) The Central Authorities of
both States shall ensure that this
transfer takes place in secure and
appropriate circumstances and, if
possible, in the company of the
adoptive or prospective adoptive
parents.
(3) If the transfer of the child
does not take place, the reports
referred to in Articles 15 and 16
are to be sent back to the
authorities who forwarded them.
Article 20

บุตรบุญธรรม และจัดใหมีการดูแลชั่วคราว
(ข) โดยการหารือกับสํานักงานกลางของรัฐ
กําเนิด จัดโดยไมชักชาใหเด็กไดรับการดูแลใหม
โดยมุงหมายเพื่อการรับบุตรบุญธรรม หรือหาก
ไมเหมาะสม จัดใหมีการดูแลระยะยาวแทน
การรับบุตรบุญธรรมจะไมเกิดขึ้น จนกวา
สํานักงานกลางของรัฐกําเนิดไดรับแจงตามควร
เกี่ยวกับบิดามารดาผูขอรับบุตรบุญธรรมรายใหม
แลว
(ค) ในฐานะที่เปนมาตรการสุดทาย จัดใหเด็ก
กลับ หากจําเปนเพื่อประโยชนของเด็ก
(2) โดยคํานึงโดยเฉพาะถึงอายุและระดับวุฒิ
ภาวะของเด็ก ใหเขาไดรบั การหารือ และใน
กรณีที่เหมาะสมใหเขาใหความยินยอมเกี่ยวกับ
มาตรการที่จะใชตามขอนี้
ขอ 22
(1) ภารกิจของสํานักงานกลางตามหมวดนี้อาจ
ปฏิบัติโดยหนวยงานสาธารณะ หรือโดย
หนวยงานซึ่งไดรับอนุญาตตามหมวด 3 ภายใน
ขอบเขตที่กฎหมายแหงรัฐของตนอนุญาต
(2) รัฐคูสญ
ั ญาใด ๆ อาจประกาศตอผูดูแล
อนุสัญญานี้วา ภารกิจของสํานักงานกลางตาม
ขอ 15 ถึงขอ 21 อาจปฏิบัติไดภายในรัฐนั้น
ตามขอบเขตซึ่งกฎหมายอนุญาต และภายใตการ
กํากับดูแลของหนวยงานที่มีอํานาจของรัฐนั้น
และโดยหนวยงานหรือบุคคลซึ่ง
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The Central Authorities shall keep each other
informed about the adoption process and the
measures taken to complete it, as well as about the
progress of the placement if a probationary period is
required.
Article 21
(1) Where the adoption is to take
place after the transfer of the child
to the receiving State and it
appears to the Central Authority
of that State and the continued
placement of the child with the
prospective adoptive parents is
not in the child’s best interests,
such Central Authority shall take
the measures necessary to protect
the child, in particular
(a) to cause the child to be withdrawn from the
prospective adoptive parents and to arrange
temporary care;
(b) in consultation with the Central Authority of
the State of origin , to arrange without delay a new
placement of the child with a view to adoption or, if
this is not appropriate, to arrange alternative longterm care; an adoption shall not take place until the
Central Authority of the State of origin has been
duly informed concerning the new prospective
adoptive parents;
(c) as a last resort, to arrange the return of the child,
if his or her interests so require.
(2) Having regard in particular to the age and
degree of maturity of the child, he or she shall be
consulted and, where appropriate, his or her consent
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obtained in relation to measures to be taken under
this Article.
Article 22
(1) The functions of a Central Authority under
this Chapter may be performed by public
authorities or by bodies accredited under Chapter
III, to the extent permitted by the law of its State.
(2) Any Contracting State may
declare to the depository of the
Convention that the functions of
the Central Authority under
Articles 15 to 21 may be
performed in that State, to the
extent permitted by the law and
subject to the supervision of the
competent authorities of that
State, also by bodies or persons
who (a) meet the requirements of integrity,
professional competence, experience and
accountability of that State; and
(b) are qualified by their ethical standards and by
training or experience to work in the field of
intercountry adoption.
(3) A Contracting State which makes the
declaration provided for in paragraph 2 shall keep
the Permanent Bureau of the Hague Conference
on Private International Law informed of the
names and addresses of these bodies and persons.
(4) Any Contracting State may declare to the
depositary of the Convention that adoptions of

(ก) เขาเงื่อนไขวาดวยความซื่อตรง คุณวุฒิ
ประสบการณ และความรับผิดชอบทางวิชาชีพ
ของรัฐนั้น และ
(ข) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานจริยธรรม และ
โดยการฝกอบรมหรือประสบการณที่จะทํางานใน
ดานการรับบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ
(3) รัฐคูสญ
ั ญาซึ่งทําคําประกาศตามวรรค 2
จะแจงใหสํานักงานประจําที่ประชุมกรุงเฮกวาดวย
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลทราบชื่อ
และที่อยูของหนวยงานและบุคคลเหลานี้
(4) รัฐคูสญ
ั ญาใด ๆ อาจประกาศตอผูดูแล
อนุสัญญานี้ วาการรับเด็กซึ่งมีถิ่นที่อยูปกติใน
ดินแดนจะมีขึ้นไดเฉพาะเมื่อภารกิจของสํานักงาน
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chidren habitually resident in its territory may
only take place if the functions of the Central
Autorities are performed in accordance with
paragraph l.
(5) Notwithstanding any declaration made under
paragraph 2, the reports provided for in Articles
15 and 16 shall, in every case, be prepared under
the responsibility of the Central Authority or
other authorities or bodies in accordance with
paragraph l.

กลางไดปฏิบัติสอดคลองกับวรรค 1 เทานั้น
(5) โดยไมคํานึงถึงคําประกาศใด ๆ ซึ่งทําตาม
วรรค 2 รายงานซึ่งระบุในขอ 15 และ 16
จะตองจัดทําภายใตความรับผิดชอบของสํานักงาน
กลางหรือหนวยงานอื่นตามวรรค 1

หมวด 5 – การรับรองและผลของการรับบุตรบุญ
ธรรม
CHAPTER V –
ขอ 23
RECOGNITION AND
(1) การรับบุตรบุญธรรมซึ่งรับรองถูกตองโดย
EFFECTS OF THE
หนวยงานซึ่งมีอํานาจของรัฐที่มีการรับบุตรบุญ
ADOPTION
ธรรมวาไดทําตามอนุสัญญานี้ จะไดรับการรับรอง
Article 23
(1) An adoption certified by the โดยผลของกฎหมายในรัฐคูสัญญาอื่น หนังสือ
competent authority of the State รับรองจะระบุวาความตกลงตามขอ 17 อนุ ค. ได
of the adoption as having been
ใหเมื่อใด และโดยผูใด
made in accordance with the
Convention shall be recognized (2) ณ เวลาลงนาม ใหสัตยาบัน ยอมรับ
by operation of law in the other
เห็นชอบ หรือภาคยานุวัติ แตละรัฐคูสัญญาจะ
Contracting States. The
certificate shall specify when and บอกกลาวตอผูดูแลอนุสัญญานี้ถึงชื่อและภารกิจ
ของสํานักงานหรือหนวยงานซึ่งมีอํานาจทําหนังสือ
by whom the agreements under
Article 17, sub-paragraph c, were รับรองในรัฐนั้น ทั้งจะแจงการเปลี่ยนแปลงใน
given.
การตั้งหนวยงานเหลานี้ตอผูดูแลดวย
(2) Each Contracting State
shall, at the time of signature,
ratification, acceptance, approval
ขอ 24
or accession, notify the
depositary of the Convention of การรับรองการรับบุตรบุญธรรมอาจถูกปฏิเสธใน
the identity and the functions of รัฐคูสัญญา หากการรับบุตรบุญธรรมนั้นขัดตอ
นโยบายสาธารณะอยางโจงแจง โดยคํานึงถึง
the authority or the authorities
which, in that State, are
ประโยชนสูงสุดของเด็ก
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competent to make the
certification. It shall also notify
the depositary of any
modification in the designation
of these authorities.
Article 24
The recognition of an adoption
may be refused in a Contracting
State only of the adoption is
manifestly contrary to its public
policy, taking into account the
best interests of the child.
Article 25
Any Contracting State may
declare to the depositary of the
Convention that it will not be
bound under this Convention to
recognize adoptions made in
accordance with an agreement
concluded by application of
Article 39. Paragraph 2.
Article 26
(1) The recognition of an adoption includes
recognition of
(a) the legal parent-child relationship between the
child and his or her adoptive parents;
(b) parental responsibility of the
adoptive parents for the child;
(c) the termination of a preexisting legal relationship
between the child and his or her
mother and father, if the
adoption has this effect in the
Contracting State where it was
made.
(2) In the case of an adoption

ขอ 25
รัฐคูสัญญาใด ๆ อาจประกาศตอผูดูแลอนุสัญญานี้
วาตนไมถูกผูกพันตามอนุสัญญานี้ใหตองรับรอง
การรับบุตรบุญธรรมซึ่งทําความตกลงซึ่งเกิดขึ้น
โดยการใชขอ 39 วรรค 2

ขอ 26
(1) การรับรองการรับบุตรบุญธรรมรวมถึงการ
รับรอง
(ก) นิตสิ ัมพันธฉันบิดามารดาและบุตร ระหวาง
เด็กกับบิดามารดาผูรับบุตรบุญธรรม
(ข) ความรับผิดชอบตอเด็กเยี่ยงบิดามารดา ของ
บิดามารดาผูรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
(ค) ความสิ้นสุดแหงนิติสัมพันธที่มีอยูกอน
ระหวางเด็กกับมารดาและบิดาของตน หากการรับ
บุตรบุญธรรมมีผลเชนนี้ในรัฐคูสัญญาที่มีการรับ
บุตรบุญธรรม
(2) ในกรณีที่การรับบุตรบุญธรรมมีผลใหนิติ
สัมพันธฉับบิดามารดาและบุตรที่มีอยูกอนสิ้นสุด
ใหเด็กไดรับบรรดาสิทธิในรัฐผูรับและในรัฐ
คูสัญญาใด ๆ ซึ่งรับรองการรับบุตรบุญธรรมเทา
เทียมกับที่เปนผลจากการรับบุตรบุญธรรมในแตละ
รัฐดังกลาว
(3) ความในวรรคกอน ๆ ไมขัดขวางตอการใช
บทบัญญัติใด ๆ ซึ่งเปนประโยชนตอเด็กมากกวา
ซึ่งมีผลอยูในรัฐคูสัญญาซึง่ รับรองการรับบุตรบุญ
ธรรม
ขอ 27
(1) ในกรณีที่การรับบุตรบุญธรรมซึ่งอนุญาตใน
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having the effect of terminating a
pre-existing legal parent-child
relationship, the child shall enjoy
in the receiving State, and in any
other Contracting State where
the adoption is recognized, rights
equivalent to those resulting
from adoptions having this effect
in each such State.
(3) The preceding paragraphs
shall not prejudice the
application of any provision
more favourable for the child, in
force in the Contracting State
which recognizes the adoption.
Article 27
(1) Where an adoption granted
in the State of origin does not
have the effect of terminating a
pre-existing legal parent-child
relationship, it may, in the
receiving State which
recognizes the adoption under
the Convention, be converted
into an adoption having such an
effect
(a) if the law of the receiving State so permits;
and
(b) if the consents referred to in
Article 4, sub-paragraphs c and
d, have been or are given for the
purpose of such an adoption.
(2) Article 23 applies to the
decision converting the adoption.

รัฐกําเนิดไมมีผลใหนิติสัมพันธฉันบิดามารดาและ
บุตรซึ่งมีอยูกอนสิ้นสุด การดังกลาวอาจถูก
เปลี่ยนเปนการรับบุตรบุญธรรม ซึ่งมีผลเชนนั้น
ในรัฐผูรับซึ่งรับรองการรับบุตรบุญธรรมตาม
อนุสัญญานี้ได
(ก) หากกฎหมายของรัฐผูรับยอมเชนนั้น และ
(ข) หากความยินยอมซึ่งระบุในขอ 4 อนุ ค.
และ ง. ไดใหไวแลว หรือไดใหตอมาเพื่อความ
มุงหมายของการรับบุตรบุญธรรมนั้น
(2) ขอ 23 ยอมใชกับการวินิจฉัยใหเปลี่ยน
สถานะของการรับบุตรบุญธรรมดวย

หมวด 6 – บทบัญญัติทั่วไป
ขอ 28
อนุสัญญานี้ไมมีผลกระทบตอกฎหมายใด ๆ ของ
รัฐกําเนิดซึ่งกําหนดวา การรับบุตรบุญธรรมเด็ก
ซึ่งมีถิ่นที่อยูปกติภายในรัฐตองทําในรัฐนั้น หรือ
ซึ่งหามการจัดเด็กใหอยูในความดูแลใน หรือพา
เด็กไปยังรัฐผูรับกอนหนาการรับบุตรบุญธรรม
ขอ 29
ตองไมมีการติดตอระหวางบิดามารดาผูขอรับบุตร
บุญธรรม กับบิดามารดาของเด็กหรือบุคคลอื่นใด
ซึ่งดูแลเด็กอยู จนกวาไดปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ
4 อนุ ก. ถึง ค. และขอ 5 อนุ ก. แลว เวนแต
การรับบุตรบุญธรรมเกิดขึน้ ภายในครอบครัว
หรือเวนแตการติดตอนั้นสอดคลองกับเงื่อนไขซึ่ง
กําหนดโดยหนวยงานซึ่งมีอํานาจของรัฐกําเนิด
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CHAPTER VI – GENERAL PROVISIONS
Article 28
The Convention does not affect
any law of a State of origin
which requires that the adoption
of a child habitually resident
within that State take place in
that State or which prohibits the
child’s placement in, or transfer
to, the receiving State prior to
adoption.
Article 29
There shall be no contact between the prospective
adoptive parents and the child’s parents or any
other person who has care of the child until the
requirements of Article 4, sub-paragraphs a to c,
and Article 5, sub-paragraph a, have been met,
unless the adoption takes place within a family or
unless the contact is in compliance with the
conditions established by the competent authority
of the State of origin.
Article 30
(1) The competent authorities of a. Contracting
State shall ensure that information held by them
concerning the child’s origin, in particular
information concerning the identity of his or her
parents, as well as the medical history, is
preserved.
(2) They shall ensure that the child or his or her
representative has access to such information,
under appropriate guidance, in so far as is
permitted by the law of that State.
Article 31

ขอ 30
(1) หนวยงานซึ่งมีอํานาจของรัฐคูสัญญาจะทํา
ใหแนใจวา ขอมูลซึ่งตนไดรับเกี่ยวกับความ
เปนมาของเด็ก โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับตัวบิดา
มารดา ตลอดจนประวัติทางการแพทยของเขา
ไดรับการรักษาไว
(2) หนวยงานดังกลาวจะทําใหแนใจวา เด็ก
หรือผูแทนของเขาไดเขาถึงขอมูลเชนนั้น โดยอยู
ภายใตการแนะนําที่เหมาะสม ในขอบเขตที่
กฎหมายของรัฐนั้นอนุญาต
ขอ 31
โดยไมกระทบกระเทือนขอ 30 ขอมูลสวนบุคคล
ซึ่งไดมาหรือสงไปตามอนุสัญญานี้ โดยเฉพาะ
ขอมูลซึ่งระบุถึงในขอ 15 และขอ 16 จะถูกใช
แตเฉพาะเพื่อความมุงหมายตามที่ไดมาหรือสงไป
เทานั้น
ขอ 32
(1) ตองไมมีผูใดไดรับประโยชนทางการเงิน
หรือประโยชนอื่นจากกิจกรรมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการ
รับบุตรบุญธรรมระหวางประเทศ
(2) เฉพาะคาธรรมเนียมและคาใชจาย รวมทั้ง
คาธรรมเนียมทางวิชาชีพตามสมควรของบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของในการรับบุตรบุญธรรมเทานั้น ที่อาจ
เรียกเก็บหรือชําระได
(3) ผูอํานวยการ ผูบริหาร และลูกจางของ
หนวยงานซึ่งเกี่ยวของในการรับบุตรบุญธรรมจะ
ไมรับสินจางซึ่งสูงโดยไมมีเหตุผลอันควรเกี่ยวกับ
บริการที่ให
ขอ 33
หนวยงานซึ่งมีอํานาจของรัฐที่พบวาบทบัญญัติใด
ของอนุสัญญานี้ไมไดรับการเคารพ หรือวามีการ
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Without prejudice to Article 30, personal data
gathered or transmitted under the Convention,
especially data referred to in Articles 15 and 16,
shall be used only for the purposes for which they
were gathered or transmitted.
Article 32
(1) No one shall derive improper financial or
other gain from an activity related to an
intercountry adoption.
(2) Only costs and expenses, including reasonable
professional fees of persons involved in the
adoption, may be charged or paid.

เกรงอยางรายแรงวาจะไมไดรับการเคารพ จะแจง
ตอสํานักงานกลางของรัฐตนทันที สํานักงานกลาง
นี้จะรับผิดชอบเพื่อทําใหแนใจวาจะมีการดําเนิน
มาตการที่เหมาะสม
ขอ 34
หากหนวยงานซึ่งมีอํานาจของรัฐปลายทางที่
เอกสารสงไปรองขอ จะตองจัดคําแปลซึ่งรับรอง
วาถูกตองตรงกับตนฉบับให เวนแตจะกําหนด
เปนอยางอื่น บิดามารดาผูขอรับบุตรบุญธรรมเปน
ผูรับภาระคาธรรมเนียมการแปลนั้น

ขอ 35
(3) The directors, administrators หนวยงานซึ่งมีอํานาจของรัฐคูสัญญาจะปฏิบัติใน
and employees of bodies
การกระบวนการรับบุตรบุญธรรมโดยไมชักชา
involved in an adoption shall not
receive remuneration which is
unreasonably high in relation to ขอ 36
สําหรับรัฐซึ่งมีสองระบบกฎหมายหรือกวานั้นใช
services rendered.
กับหนวยดินแดนตาง ๆ เกี่ยวกับการรับบุตรบุญ
Article 33
ธรรม
A competent authority which finds that any
(ก) การอางถึงถิ่นที่อยูปกติในรัฐนั้น ใหหมายถึง
provision of the Convention has not been
respected or that there is a serious risk that it may การอางถึงถิ่นที่อยูปกติในหนวยดินแดนของรัฐนั้น
not be respected, shall immediately inform the
(ข) การอางถึงกฎหมายของรัฐนั้น ใหหมายถึง
Central Authority of its State, This Central
การอางถึงกฎหมายซึ่งมีผลใชอยูในหนวยดินแดนที่
Authority shall be responsible for ensuring that
เกี่ยวของ
appropriate measures are taken.
(ค) การอางถึงหนวยงานซึ่งมีอํานาจหรือ
Article 34
If the competent authority of the หนวยงานสาธารณะของรัฐนั้น ใหหมายถึงการ
อางถึงหนวยงานซึ่งไดรับมอบอํานาจใหทําการใน
State of destination of a
document so requests, a
หนวยดินแดนที่เกี่ยวของ
translation certified as being in
(ง) การอางถึงหนวยงานซึ่งไดรับอนุญาตของรัฐ
conformity with the original
นั้น ใหหมายถึงการอางถึงหนวยงานซึ่งไดรับ
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must be furnished. Unless
otherwise provided, the costs of
such translation are to be borne
by the prospective adoptive
parents.
Article 35
The competent authorities of the
Contracting States shall act
expeditiously in the process of
adoption.
Article 36
In relation to a State which has
two or more systems of law with
regard to adoption applicable in
different territorial units –
(a) any reference to habitual
residence in that State shall be
construed as referring to habitual
residence in a territorial unit of
that State;
(b) any reference to the law of
that State shall be construed as
referring to the law in force in
the relevant territorial unit;
(c) any reference to the
competent authorities or to the
public authorities of that State
shall be construed as referring to
those authorized to act in the
relevant territorial unit;
(d) any reference to the
accredited bodies of that State
shall be construed as referring to
bodies accredited in the relevant
territorial unit;
Article 37

อนุญาตในหนวยดินแดนที่เกี่ยวของ
ขอ 37
สําหรับรัฐซึ่งมีสองระบบกฎหมายหรือกวานั้น
เกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมใชกับบุคคลตาง
ประเภทกัน การอางถึงกฎหมายของรัฐนั้น ให
หมายถึงการอางถึงระบบกฎหมายซึ่งกําหนดโดย
กฎหมายของรัฐนั้น
ขอ 38
รัฐซึ่งหนวยดินแดนตาง ๆ ของตนมีกฎเกณฑทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมเอง ยอมไม
ถูกผูกพันใหตองใชอนุสัญญานี้ในกรณีที่รัฐซึ่ง
ระบบกฎหมายเปนเอกภาพไมถูกผูกพันใหทํา
เชนนั้น
ขอ 39
(1) อนุสัญญานี้ไมมีผลกระทบตราสารระหวาง
ประเทศซึ่งรัฐคูสัญญาเปนภาคี และซึ่งมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องซึ่งควบคุมโดยอนุสัญญานี้
เวนแตรัฐภาคีตราสารระหวางประเทศนั้นมีคํา
ประกาศเปนอยางอื่น
(2) รัฐคูสัญญาใด ๆ อาจเขาทําความตกลงกับรัฐ
คูสัญญาอื่นรายเดียวหรือหลายราย เพื่อปรับปรุง
การใชอนุสัญญานี้ในความสัมพันธระหวางกัน
ความตกลงเหลานี้อาจแตกตางไปไดโดยเฉพาะจาก
บทบัญญัติขอ 14 ถึง 16 และ 18 ถึง 21 ใหรัฐซึ่งได
ทําความตกลงเชนนั้นสงสําเนาไปยังผูดูแล
อนุสัญญานี้
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In relation to a State which with
regard to adoption has two or
more systems of law applicable
to different categories of persons,
any reference to the law of that
State shall be construed as
referring to the legal system
specified by the law of that
State.
Article 38
A State within which different
territorial units have their own
rules of law in respect of
adoption shall not be bound to
apply the Convention where a
State with a unified system of
law would not be bound to do so.
Article 39
(1) The Convention does not
affect any international
instrument to which Contracting
States are Parties and which
contains provisions on matters
governed by the Convention,
unless a contrary declaration is
made by the States Parties to
such instrument.
(2) Any Contracting State may enter into
agreements with one or more other Contracting
States, with a view to improving the application of
the Convention in their mutual relations. These
agreements may derogate only from the provisions
of Articles 165 to 16 and 18 to 21. The States
which have concluded such an agreement shall
transmit a copy to the depositary of the

ขอ 40
การตั้งขอสงวนอนุสัญญานี้ไมอาจทําได
ขอ 41
อนุสัญญานี้ใชกับทุกกรณีซึ่งคําขอตามขอ 14 ได
มาถึงหลังจากอนุสัญญานี้มีผลบังคับในรัฐผูรับและ
รัฐกําเนิด

ขอ 42
ใหเลขาธิการที่ประชุมกรุงเฮกวาดวยกฎหมาย
ระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลเรียกประชุม
คณะกรรมาธิการพิเศษตามปกติเปนระยะ ๆ เพื่อ
พิจารณาการใชอนุสัญญานีใ้ นการปฏิบัติ

หมวด 7 – ความสงทาย
ขอ 43
(1) อนุสัญญานี้เปดใหลงนามโดยรัฐซึ่งเปน
สมาชิกที่ประชุมกรุงเฮกวาดวยกฎหมายระหวาง
ประเทศแผนกคดีบุคคล ณ สมัยประชุมที่สิบเจ็ด
และโดยรัฐอื่นซึ่งเขารวมการประชุมสมัยนั้น
(2) อนุสัญญานี้อาจไดรับสัตยาบัน ยอมรับ
หรือเห็นชอบ และใหยื่นตราสารการใหสัตยาบัน
การยอมรับ หรือความเห็นชอบ ตอกระทรวงการ
ตางประเทศแหงราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
ผูดูแลอนุสัญญานี้
ขอ 44
(1) รัฐอื่นใดอาจภาคยานุวัติอนุสัญญานี้หลังจาก
มีผลบังคับ โดยปฏิบัติตามขอ 46 วรรค 1
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Convention.
Article 40
No reservation to the
Convention shall be permitted.
Article 41
The Convention shall apply in
every case where an application
pursuant to Article 14 has been
received after the Convention
has entered into force in the
receiving State and the State of
origin.
Article 42
The Secretary General of the
Hague Conference on Private
International Law shall at
regular intervals convene a
Special Commission in order to
review the practical operation of
the Convention.
CHAPTER VII – FINAL CLAUSES
Article 43
(1) The Convention shall be
open for signature by the States
which were Members of the
Hague Conference on Private
International Law at the time of
its Seventeenth Session snd by
the other States which
participated in that Session.
(2) It shall be ratified, accepted or approved and
the instruments of ratification, acceptance or
approval shall be deposited with the Ministry of
Foreign Affairs of the Kingdom of the

(2) ใหยื่นตราสารการภาคยานุวัติแกผูดูแล
อนุสัญญา
(3) การภาคยานุวัติเชนนั้นจะมีผลเฉพาะเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางรัฐซึ่งภาคยานุวัติกับรัฐ
คูสัญญา ซึ่งไมคัดคานการภาคยานุวัตินั้น ภายใน
หกเดือนหลังจากไดรับการบอกกลาวซึ่งกลาวถึงใน
อนุ ข. ของขอ 48 การคัดคานดังกลาวอาจทําได
โดยรัฐเมื่อใหสัตยาบัน ยินยอม หรือเห็นชอบ
อนุสัญญาภายหลังการภาคยานุวัติ การคัดคานใด
ๆ ดังกลาวใหแจงตอผูดูแลอนุสัญญา

ขอ 45
(1) ในกรณที่รัฐมีสองหนวยดินแดนหรือ
มากกวานั้นซึ่งใชระบบกฎหมายตางกันเกี่ยวกับ
เรื่องภายใตอนุสัญญานี้ รัฐอาจประกาศ ณ เวลาที่
มีการลงนาม ใหสัตยาบัน ยอมรับ เห็นชอบ
หรือภาคยานุวัติวาอนุสัญญานี้จะครอบคลุมทุก
หนวยดินแดน หรือเฉพาะหนวยเดียว หรือหลาย
หนวย และอาจเปลี่ยนคําประกาศนี้โดยการยื่นคํา
ประกาศใหมเมื่อใดก็ได
(2) ใหบอกกลาวคําประกาศนั้นไปยังผูดูแล
อนุสัญญา และระบุอยางชัดแจงวาอนุสัญญาใชกับ
หนวยดินแดนใด
(3) หากรัฐไมทําคําประกาศตามขอนี้ อนุสัญญา
ยอมมีผลครอบคลุมทุกหนวยดินแดนของรัฐนั้น
ขอ 46
(1) อนุสัญญานี้มีผลบังคับใชวันแรกของเดือน
ตอจากระยะเวลาสามเดือนนับจากการมอบตราสาร
การใหสัตยาบัน การยอมรับ หรือความเห็นชอบ
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Netherlands, depositary of the Convention.
Article 44
(1) Any other State may accede
to the Convention after it has
entered into force in accordance
with Article 46, paragraph 1.
(2) The instrument of accession
shall be deposited with the
depositary.
(3) Such accession shall have
effect only as regards the
relations between the acceding
State and those Contracting
States which have not raised an
objection to its accession in the
six months after the receipt of
the notification referred to in
sub-paragraph b of Article 48.
Such an objection may also be
raised by States at the time when
they ratify, accept or approve the
Convention after an accession.
Any such objection shall be
notified to the depository.
Article 45
(1) If a State has two or more
territorial units in which different
systems of law are applicable in
relation to matters dealt with in
the Convention, it may at the
time of signature, ratification,
acceptance, approval or
accession declare that this
Convention shall extend to all its
territorial units or only to one or
more of them and may modify
this declaration by submitting

ฉบับที่สาม ดังระบุในขอ 43
(2) ตอจากนั้นอนุสัญญานี้จะมีผล
(ก) สําหรับแตละรัฐซึ่งใหสัตยาบัน ยอมรับ
หรือเห็นชอบอนุสัญญาภายหลัง หรือเขา
ภาคยานุวัติ ในวันแรกของเดือนตอจากระยะเวลา
สามเดือนนับจากการมอบตราสารใหสตั ยาบัน
การยอมรับ ความเห็นชอบ หรือการภาคยานุวัติ
( ข) สําหรับหนวยดินแดนซึ่งอนุสัญญานี้
ครอบคลุมถึงตามขอ 45 ในวันแรกของเดือนตอ
จากระยะเวลาสามเดือนนับจากการบอกกลาวดัง
ระบุในขอนั้น
ขอ 47
(1) รัฐภาคีอนุสัญญานี้อาจบอกเลิก โดยการ
บอกกลาวเปนลายลักษณอักษรไปยังผูดูแล
อนุสัญญา
(2) การบอกเลิกมีผลในวันแรกของเดือนตอจาก
ระยะเวลาสิบสองเดือนนับแตผูดูแลอนุสัญญาได
รับคําบอกกลาว ในกรณีที่ระบุระยะเวลาใหมีผล
นานกวานั้นในคําบอกกลาว การบอกเลิกมีผลเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาที่นานกวานั้นนับแตผูดูแล
อนุสัญญาไดรับคําบอกกลาว

ขอ 48
ใหผูดูแลอนุสัญญาแจงรัฐสมาชิกที่ประชุมกรุง
เฮกวาดวยกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดี
บุคคลรัฐอื่นซึ่งรวมการประชุมสมัยที่สิบเจ็ด และ
รัฐซึ่งภาคยานุวัติตามขอ 45 เกี่ยวกับกรณี
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another declaration at any time
(2) Any such declaration shall
be notified to the depository and
shall state expressly the
territorial units to which the
Convention applies.
(3) If a State makes no
declaration under this Article,
the Convention is to extend to
all territorial units of that State.
Article 46
(1) The Convention shall enter
into force on the first day of the
month following the expiration
of three months after the deposit
of the third instrument of
ratification, acceptance or
approval referred to in Article
43,
(2) Thereafter the Convention
shall enter into force –
(a) for each State ratifying,
accepting or approving it
subsequently, or acceding to it,
on the first day of the month
following the expiration of three
months after the deposit of its
instrument of ratification,
acceptance, approval or
accession;
(b) for a territorial unit to which the convention
has been extended in conformity with Article 45,
on the first day of the month following the
expiration of three months after the notification
referred to in that Article.
Article 47

ดังตอไปนี้
(ก) การลงนาม การใหสัตยาบัน การยอมรับ และ
การใหความเห็นชอบ ดังระบุในขอ 44
(ข) การภาคยานุวัติและการคัดคานการภาคยานุวัติ
ดังระบุในขอ 44
(ค) วันซึ่งอนุสัญญามีผลบังคับ ตามขอ 46
(ง) การประกาศและการกําหนด ดังระบุในขอ
22, 23 , 25 และ 45
(จ) การตกลง ดังระบุในขอ 39
(ฉ) การบอกเลิก ดังระบุในขอ 47
เพื่อเปนหลักฐาน ผูลงนามขางทาย ซึง่ ไดรับมอบ
อํานาจโดยถูกตอง ไดลงนามอนุสัญญานี้แลว
ทํา ณ กรุงเฮก เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม
2536 เปนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ทั้ง
สองภาษาถูกตองแทจริงเสมอกัน รวมเปนเอกสาร
ฉบับเดียวกันซึ่งไดรกั ษาไวในหอเอกสารของ
รัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด และสําเนาเอกสาร
ดังกลาวจะสง ตามวิถีทางการทูตไปยังแตละรัฐ
สมาชิกของทีป่ ระชุมกรุงเฮกวาดวยกฎหมาย
ระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลในวันประชุมสมัย
ที่สิบเจ็ด และไปยังรัฐอื่นซึ่งเขารวมการประชุม
สมัยดังกลาว
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(1) A State Party to the
convention may denounce it by a
notification in writing addressed
to the depository.
(2) The denunciation takes
effect on the first day of the
month following the expiration
of twelve months after the
notification is received by the
depositary. Where a longer
period for the denunciation to
take effect is specified in the
notification, the denunciation
takes effect upon the expiration
of such longer period after the
notification is received by the
depositary.
Article 48
The depository shall notify the
States Members of the Hague
Conference on Private
International Law, the other
States which participated in the
Seventeenth Session and the
States which have acceded in
accordance with Article 44, of
the following (a) the signatures, ratifications,
acceptances and approvals
referred to in Article 43;
(b) the accessions and objections
raised to accessions referred to in
Article 44;
(c) the date on which the
Convention enters into force in
accordance with Article 46;
(d) the declarations and

25

designations referred to in
Articles 22, 23, 25 and 45;
(e) the agreements referred to in
Article 39;
(f) the denunciations referred to
in Article 47;
In witness whereof the
undersigned, being duly
authorized thereto, have signed
this Convention.
Done at The Hague, on the 29th
day of May1993 in the English
and French languages, both texts
being equally authentic, in a
single copy which shall be
deposited in the archives of the
Government of the Kingdom of
the Netherlands, and of which a
certified copy shall be sent,
through diplomatic channels, to
each of the States Members of
the Hague Conference on
Private International Law at the
date of its Seventeenth Session
and to each of the other States
which participated in that
Session.

