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The Children’s Court made a decision I am unhappy about: what can I do? Thai

เด็กในความดูแล
ศาลเด็กได้ออกคำาตัดสินซึ่งฉันไม่พอใจ  
ฉันควรจะทำาอย่างไร?



4
ขอรับชุดเอกสารซึ่งมีอยู่ด้วยกันห้าตอน ภายใต้ชื่อเรื่อง “เด็กในความดูแล” 
(kids in care) ได้ที่ลีเกิล เอด นิวเซาธ์เวลส์ 

1  กระทรวงบริการชุมชนต้องการพูดเรื่องเกี่ยว 
กับลูกของฉัน แล้วจะเกิดอะไรขึ้น?

2 การไปขึ้นศาลเด็ก

3   เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป  
และฉันต้องการได้ลูกกลับคืน  
ฉันจะต้องทำาอย่างไร?

4   ศาลเด็กได้ออกคำาตัดสินซึ่งฉันไม่พอใจ 
ฉันควรจะทำาาอย่างไร?

5 จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกของฉันอยู่ในความดูแล?  

เด็กในความดูแล
ศาลเด็กได้ออกคำาตัดสินซ่ึงฉันไม่พอใจ  
ฉันควรจะทำาอย่างไร?
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ศาลเด็กได้ออกคำาตัดสินซึ่งฉันไม่พอใจ ฉันควรจะทำาอย่างไร? 3

การอุทธรณ์คืออะไร?
การอุทธรณ์หมายความว่า ศาลท่ีสูงข้ึนไป
อาจออกคำาตัดสินใหม่เม่ือมีผู้ไม่พอใจคำา
ตัดสินของศาลเด็ก อย่างไรก็ตาม การย่ืน
อุทธรณ์คำาตัดสินน้ันไม่อาจทำาได้ในทุกกรณี

ใครสามารถย่ืนอุทธรณ์ได้
ใครก็ตามท่ีเป็นคู่กรณีในการดำาเนินคดีคร้ัง
แรกในศาลเด็กสามารถย่ืนอุทธรณ์คำาตัดสิน
ได้ถ้าไม่พอใจกับคำาส่ังท่ีศาลออก แต่ถ้าคุณ
ไม่ใช่คู่กรณี คุณไม่สามารถย่ืนอุทธรณ์ได้

ฉันจะย่ืนอุทธรณ์ได้เม่ือไร?
คุณต้องรอจนกว่าคดีท่ีศาลเด็กยุติลงและ
ศาลได้ออกคำาส่ังสุดท้าย ยกเว้นในกรณีท่ี
ศาลเด็กปฏิเสธไม่ให้คุณเข้าร่วมเป็นคู่กรณี
ในคดีน้ี ถ้าเหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึน คุณ
สามารถย่ืนอุทธรณ์คำาตัดสินน้ันๆ ของศาล
เด็กโดยทันทีโดยไม่ต้องรอให้คดีส้ินสุดลง
ก่อน

อน่ึง เป็นไปไม่ได้ท่ีจะย่ืนอุทธรณ์ต่อ “คำาส่ัง
ช่ัวคราว” (น่ันคือ คำาส่ังช่ัวคราวท่ีออกมาใน
ระหว่างการพิจารณาคดีในศาลเด็ก)

ยกตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถย่ืนอุทธรณ์
คำาตัดสินท่ี:

s  ระบุว่าบุตรของคุณจำาเป็นต้องอยู่ใน
ความดูแลและคุ้มครอง  
(‘การสร้างรูปคดี’)

s  ปฏิเสธคำาร้องท่ีให้คลีนิกของศาลเด็ก
ทำาการประเมิน

s  มอบความรับผิดชอบการเป็นผู้ปกครอง
ช่ัวคราวให้กับผู้อ่ืน

s  กำาหนดปริมาณการติดต่อพบปะช่ัวคราว
ของคุณกับบุตร

ฉันจะย่ืนอุทธรณ์ได้ท่ีไหน?
การย่ืนอุทธรณ์คำาตัดสินของผู้พิพากษาศาล
แขวง ในศาลเด็ก คุณต้องย่ืนท่ีศาลแขวง 
(District Court)

การย่ืนอุทธรณ์คำาตัดสินของประธาน
ของศาลเด็ก คุณต้องย่ืนท่ีศาลสูงสุด 
(Supreme Court)

ในสถานการณ์เฉพาะบางสถานการณ์ คุณ
อาจย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดให้พิจารณา
ทบทวนคำาตัดสินของศาลแขวงได้ อย่างไร
ก็ตาม คุณจำาเป็นต้องขอคำาแนะนำาจาก
ทนายความเก่ียวกับเร่ืองน้ี

เกิดอะไรข้ีนในการย่ืนอุทธรณ์?
ศาลท่ีพิจารณาคำาอุทธรณ์จะพิจารณาคดี
ท้ังหมดใหม่ แล้วจึงตัดสินว่าควรออกคำาส่ัง
สุดท้ายอย่างไร โดยปกติ ศาลน้ีจะได้รับ
หลักฐานเหมือนกับท่ีศาลเด็กได้รับ รวมท้ัง
หลักฐานใหม่ซ่ึงจำาเป็นสำาหรับการพิจารณา
ของศาล

โปรดอย่ารอจนสายเกินไป

ถ้าคุณต้องการย่ืนอุทธรณ์คำาตัดสินของ
ศาลเด็ก คุณมีเวลา 28 วันจากวันท่ีมีการ
ตัดสินคดีในการย่ืนอุทธรณ์
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แล้วถ้าฉันไม่พอใจกับคำาส่ัง
ช่ัวคราวล่ะ?
คุณไม่สามารถย่ืนอุทธรณ์คำาส่ังช่ัวคราว  
แต่มีวิธีอยู่สองวิธีท่ีคุณสามารถท้าทายคำาส่ัง
ช่ัวคราวของศาลเด็กได้ คือ 

s  ถ้าสถานการณ์แวดล้อมเปล่ียนแปลงไป
นับต้ังแต่วันท่ีคำาส่ังออกมา คุณสามารถ
ย่ืนคำาร้องขอให้เปล่ียนแปลงคำาส่ังได้ 
ด้วยการย่ืนคำาร้อง ‘มาตรา 90’ เพ่ือขอ
ให้ “เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอน” คำาส่ัง
น้ัน (โปรดดูเอกสารชุดท่ี่ี 3 เหตุการณ์
ได้เปล่ียนแปลงไป และฉันต้องการได้ลูก
กลับคืน ฉันจะต้องทำาอย่างไร?) หรือ 

s   ในบางกรณีท่ีไม่เกิดข้ึนบ่อยนัก คุณ
อาจย่ืนคำาร้องต่อศาลสูงสุดเพ่ือขอ
เปล่ียนแปลงคำาส่ังช่ัวคราว กรณีเหล่า
น้ีต้องเป็นกรณีท่ีพิเศษจริงๆ คุณควร
ปรึกษาทนายว่าจะทำาเช่นน้ีได้หรือไม่ใน
กรณีของคุณ

ฉันจะหาทนายได้ไหม?
บางทีลีเกิล เอด นิวเซาธ์เวลส์อาจช่วยคุณ
ได้ถ้าคุณต้องการจะย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลแขวง
หรือ ศาลสูงสุด ในการท่ีจะได้รับความช่วย
เหลือจากลีเกิล เอด คุณต้องพิสูจน์ว่าคุณมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลัก “การทดสอบ
รายได้” (คือหมายความว่ารายได้และ
ทรัพย์สินของคุณมีมูลค่าไม่เกินขีดจำากัด) 
และ”การทดสอบโอกาสชนะ” (ว่าคดีของ
คุณมีโอกาสพอสมควรท่ีจะประสบความ
สำาเร็จ) ถ้าคุณไม่มีคุณสมบัติท่ีจะได้รับ
ความช่วยเหลือจากลีเกิล เอด คุณก็ต้องหา
ทนายความส่วนตัวท่ีคุณต้องจ่ายค่าบริการ
เอง หรือมิฉะน้ันคุณก็เป็นทนายให้กับตัวเอง

Things have changed and I want my kids back: what can I do?
Thai

เด็กในความดูแล
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เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป และฉัน

ต้องการได้ลูกกลับคืน ฉันต้องทำาอย่างไร?
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