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เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป และฉัน
ต้องการได้ลูกกลับคืน ฉันต้องทำาอย่างไร?
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ขอรับชุดเอกสารซึ่งมีอยู่ด้วยกันห้าตอน ภายใต้ชื่อเรื่อง “เด็กในความดูแล” 
(kids in care) ได้ที่ลีเกิล เอด นิวเซาธ์เวลส์ 

1  กระทรวงบริการชุมชนต้องการพูดเรื่อง 
เกี่ยวกับลูกของฉัน แล้วจะเกิดอะไรขึ้น?

2 การไปขึ้นศาลเด็ก

3  เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป  
และฉันต้องการได้ลูกกลับคืน  
ฉันจะต้องทำาอย่างไร?

4  ศาลเด็กได้ออกคำาตัดสินซึ่งฉันไม่พอใจ 
ฉันควรจะทำาาอย่างไร?

5 จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกของฉันอยู่ในความดูแล? 
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3เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป และฉันต้องการได้ลูกกลับคืน ฉันต้องทำาอย่างไร?

ศาลได้ออกคำาส่ังเก่ียวกับลูกของ
ฉัน ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง?
ถ้าคุณคิดว่าส่ิงต่างๆ เปล่ียนแปลงไปนับ
ต้ังแต่ท่ีศาลเด็กได้ออกคำาส่ัง คุณก็สามารถ
ย่ืนคำาร้องต่อศาลเด็ก เพ่ือขอเปล่ียนคำาส่ัง 
’การเปล่ียนแปลง’ หรือยกเลิกคำาส่ัง ‘การ
เพิกถอน’ น่ีเรียกว่าคำาร้อง ‘มาตรา 90’ 
ซ่ึงแตกต่างจากการ ‘อุทธรณ์’ – สำาหรับ
ข้อมูลเร่ืองการอุทธรณ์ ดู เอกสารชุดท่ี 4: 
ศาลเด็กได้ออกคำาตัดสินซ่ึงฉันไม่พอใจ
ฉันควรจะทำาาอย่างไร?

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในคดีต้ังแต่ตอนเร่ิมต้น 
ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้เยาว์ หรือใครก็ตาม
ท่ีมส่วนเก่ียวข้องเพียงพอในเร่ืองสวัสดิการ
ของเด็ก สามารถย่ืนคำาร้องขอให้มี ‘การ
เปล่ียนแปลง’ หรือ ‘การเพิกถอน’ ได้           

ถ้ามีใครย่ืนคำาร้อง คุณมีสิทธิท่ีจะได้รับ
สำาเนาคำาร้องน้ันหน่ึงฉบับ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นของคุณได้ในศาล

ข้ันแรก: การขอ ‘คำาอนุญาต’
ก่อนท่ีคุณจะสามารถขอให้ศาลเปล่ียนแปลง
หรือยกเลิกคำาส่ังศาล คุณต้องขอให้ศาล
ตกลงท่ีจะพิจารณาคำาร้องฉบับน้ัน น่ีเรียกว่า 
‘การขอคำาอนุญาต’

s  ผู้พิพากษาจะรับพิจารณาคำาร้องน้ัน  
ถ้าเขาคิดว่ามีการเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญ
เกิดข้ึนนับต้ังแต่วันท่ีศาลได้ ออกคำาส่ัง

s  อย่างไรก็ตาม ‘การเปล่ียนแปลงอย่าง
สำาคัญในสถานการณ์’ ยังไม่เป็นการ
เพียงพอท่ีจะประกันว่าศาลจะ อนุญาต 
ผู้พิพากษาจะต้องเห็นพ้องว่าคดีของคุณ
มี ‘มูลท่ีจะโต้แย้ง’ ได้ น่ีรวมถึงการดูท่ี
อายุของลูกคุณ ลูกคุณ

ได้มี ‘การเปลี่ยนแปลงอย่างสำาคัญในสถานการณ์‘  
เกิดขึ้นหรือไม่?

ศาลเด็กจะไม่พิจารณาเปล่ียนแปลงคำาส่ัง นอกเสียจากว่าได้มี‘การเปล่ียนแปลงอย่าง
สำาคัญในสถานการณ์’ เกิดข้ึน ศาลจะย้อนดูปัญหาท่ีทำาให้ต้องออกคำาส่ังในช้ันแรก  
และจะพิจารณาดูว่ามีการเปล่ียนแปลงมากเพียงพอท่ีจะเปล่ียนหรือยกเลิกคำาส่ังหรือไม่
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ศาลเด็กได้ออก
คำาตัดสินซึ่งฉัน

ไม่พอใจ  

ฉันควรจะทำาอย่างไร?

เหตุการณ์ได้เปล่ียนแปลงไป และฉัน  
ต้องการได้ลูกกลับคืน ฉันต้องทำาอย่างไร?
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อยู่กับผู้ดูแลคนปัจจุบันมานานเท่าไร และ
แผนการสำาหรับอนาคตของลูกคุณคืออะไร 
บางคร้ัง แม้ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงขนาน
ใหญ่ แต่ปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆก็อาจส่งผลให้ผู้
พิพากษาไม่อนุญาต

แล้วฉันจะต้องทำาอย่างไรท่ีจะได้
รับคำาอนุญาตของศาล?
ถ้าคุณย่ืนคำาร้องขอคำาอนุญาตของศาลพ่ือ
เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกคำาส่ังศาลข้อหน่ึงข้อ
ใด คุณต้องย่ืนคำาร้องมาตรา 90 และ ‘คำา
ให้การเป็นลายลักษณ์อักษร’ ‘แอฟฟิเดวิท’ 
คำาให้การเป็นลายลักษณ์อักษรน้ีคือพยาน
หลักฐานของคุณเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
สำาคัญในสถานการณ์ต่างๆ ต้ังแต่ศาลได้
ออกคำาส่ังสุดท้าย และเหตุผลว่าทำาไมคุณจึง
เห็นว่าศาลควรอนุญาตให้คุณ เป็นส่ิงสำาคัญ
ท่ีคุณต้องไปพบทนายความ เพ่ือขอให้เขา
ช่วยคุณเตรียมเอกสารเหล่าน้ี 

จะเกิดอะไรข้ึนถ้าศาลให้อนุญาต?
ถ้าศาลเด็กอนุญาตให้คุณย่ืนคำาร้องได้ ข้ันต่อ
ไปคือผู้พิพากษาจะพิจารณาดูว่าคำาส่ังสุดท้าย
เหล่าน้ันควรมีการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก
หรือไม่ 

ก่อนท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกคำาส่ังศาล  
ผู้พิพากษาจะพิจารณาสถานการณ์ท้ังหมด 
รวมถึง:

s   อายุของบุตรของคุณ

s   ความต้องการของบุตรของคุณ

s   บุตรของคุณอยู่ในสถานท่ีปัจจุบันมานาน
เท่าไรแล้ว

s ความสัมพันธ์ระหว่างบุตรของคุณกับตัว
คุณและบุคคลอ่ืนๆท่ีมีความสำาคัญสำาหรับ
เขา รวมท้ังผู้ดูแลปัจจุบัน

s  ความสามารถในการดูแลบุตรของคุณ 
และ

s ผลกระทบด้านจิตใจต่อบุตรของคุณอัน
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของการดูแล
ปัจจุบัน

ฉันต้องมีพยานหลักฐานอะไรบ้าง? 

ผู้พิพากษาจะพิจารณาส่ิงต่างๆท่ีได้เกิดข้ึนหลัง
จากการออกคำาส่ัง และการเปล่ียนแปลงท่ี
คุณได้ทำา 

คุณจะต้องระบุเหตุผลท้ังหลายในคำาให้การ
เป็นลายลักษณ์อักษรของคุณ ว่าทำาไมผู้
พิพากษาจึงควรออกคำาส่ังตามท่ีคุณย่ืนคำาร้อง
มา รวมท้ัง:

s  ส่ิงอะไรท่ีคุณทำาท่ีนับว่าแตกต่างออกไปนับ
ต้ังแต่ท่ีบุตรของคุณถูกนำาตัวออกจากการ
ดูแลของคุณ 
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s  บุตรของคุณเป็นอย่างไรบ้างนับต้ังแต่ท่ี
เขาถูกนำาตัวออกไป 

s  คุณได้มีการติดต่ออย่างไรบ้างกับบุตร
ของคุณ และ 

s   คุณมีแผนการอะไรสำาหรับบุตร ถ้าศาล
ออกคำาส่ังตามท่ีคุณย่ืนขอมา

อน่ึง คดีของคุณอาจได้รับความช่วยเหลือ
จากพยานหลักฐานท่ีได้จากบุคคลหรือ
องค์กรต่างๆ ท่ีคุณได้ทำางานร่วมกับเขาใน
การแก้ปัญหาเก่ียวกับการคุ้มครองเด็กใน
อดีต เช่น:

s จดหมายจากแพทย์ ผู้ให้คำาปรึกษาหรือ
นักสังคมสงเคราะห์ท่ีให้ความเห็นว่าคุณ
มีความคืบหน้าีอย่างไร และคุณร่วมรับ
บริการเหล่าน้ีบ่อยแค่ไหน 

s   ประกาศนียบัตรจากการอบรมเร่ืองการ
เล้ียงดูบุตรท่ีคุณได้ไป และ

s  ประกาศนียบัตรจากโปรแกรมการบำาบัด
การใช้ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ท่ีคุณ
เข้าร่วมจนจบ์ 

บางทีผู้ออกจดหมายรับรองหรือ
ประกาศนียบัตรเหล่าน้ี อาจได้รับการเรียก
ตัวให้ไปให้การในศาลด้วย

ฉันจะต้องไปฟังการพิจารณาคดี
หรือไม่?
คุณจะได้รับโอกาสให้ไปเข้าร่วมประชุม
อย่างเป็นความลับท่ีเรียกว่า ‘การแก้
ปัญหากรณีพิพาททางเลือก’ (alternative 

dispute resolution) หรือ ‘การประชุม
หาทางแก้ข้อพิพาท’ (dispute resolution 

conference) เพ่ือดูว่าคุณจะสามารถบรรลุ
ข้อตกลงเก่ียวกับบุตรของ 
คุณกับกระทรวงบริการชุมชนและบุคคล 
ฝ่ายอ่ืนๆ ได้หรือไม่   

ถ้าทุกฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ก็จำาเป็นจะต้องมี
การพิจารณาคดี คุณและฝ่ายอ่ืนๆจะต้องไป
ให้การในศาล และทุกคนจะมีโอกาสบอก
ผู้พิพากษาว่าตนเองมีความคิดเห็นอย่างไร 
จากน้ันผู้พิพากษาจึงจะตัดสินตามท่ีเห็นว่า
เป็นประโยชน์ท่ีสุดต่อบุตรของคุณ   

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพิจารณา
คดีและข้อตกลง ดู เอกสารชุดท่ี 2:  
การไปข้ึนศาลเด็ก
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เด็กในความดูแลการไปขึน้ศาลเดก็

Going to the Children’s Court
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ฉันจะหาทนายได้ไหม?
ลีเกิล เอด นิวเซาธ์เวลส์ (Legal Aid 

NSW) อาจสามารถช่วยคุณจัดเตรียม
คำาร้องมาตรา 90 ได้ สำาหรับการท่ีจะได้
รับความช่วยเหลือด้านกฏหมาย คุณจะ
ต้องแสดงให้เห็นว่า คุณมีคุณสมบัติตรง
ตาม ‘การทดสอบรายได้’ ของลีเกิล เอด 
(ว่ารายได้และทรัพย์สินของคุณอยู่ภายใน
วงเงินท่ีกำาหนดไว้) และ ‘การทดสอบ
โอกาสชนะ’ ของลีเกิล เอด (ว่าคดีของ
คุณมีโอกาสพอสมควรท่ีจะประสบความ
สำาเร็จ) ถ้าคุณไม่มีคุณสมบัติท่ีจะรับความ
ช่วยเหลือด้านกฎหมาย คุณอาจเลือกท่ีจะ
จ้างทนายเอกชนให้เป็นตัวแทนคุณ หรือ
คุณจะเดินเร่ืองด้วยตนเองก็ได้  
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การหาทนายความ
s Legal Aid NSW:  

โทรศัพท์ 1800 551 589 หรือไปท่ี 

www.legalaid.nsw.gov.au 

s  LawAccess NSW:  

โทรศัพท์ 1300 888 529 หรือไปท่ี 
www.lawaccess.nsw.gov.au




