แผนการเลี้ยงดูบุตร
ข้ อ มู ล สาหรั บบิ ด ามารดาเพื่ อ พิ จ ารณา เมื่ อ ทาแผนการเลี ้ย งดู บุ ต ร
การแยกกันอยู่ อาจเป็ นเรื่ องเจ็บปวดสาหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง – โดยเฉพาะลูกๆ ระหว่างช่วงเวลาที่ทา้ ทายนี้ ลูกๆต้องการความช่วยเหลือสนับสนุน
ความรักและการติดต่อกับบิดามารดาทั้งสองคนของเขา และคนอื่นๆ ที่มีความสาคัญต่อเขา เช่น ปู่ ย่าตายาย ความแน่นอนบางประการสาหรับอนาคต
ก็เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับทุกคนด้วยเช่นกัน
ระบบกฎหมายครอบครัว สนับสนุนให้บิดามารดาที่แยกกันอยู่ ช่วยกันทาข้อตกลงสาหรับลูกๆ ของตนโดยไม่ตอ้ งไปศาล
วิธีหนึ่งที่บิดามารดาสามารถกาหนดข้อตกลงที่พวกเขาต้องการจะนามาใช้สาหรับลูกๆ คือการทาแผนการเลี้ยงดูบุตร
สิ่ งที่ดีที่สุดสาหรับบุตรของท่าน คือสิ่ งสาคัญที่สุดสาหรับท่านจะพิจารณา เมื่อท่านทาแผนการเลี้ยงดูบุตร

แผนการเลีย้ งดูบุตรคืออะไร?
แผนการเลี้ยงดูบุตร คือข้อตกลงตามความสมัครใจ ซึ่งครอบคลุมหน้าที่รับผิดชอบวันต่อวัน ของบิดามารดาแต่ละฝ่ าย เป็ นข้อควรคานึงที่สามารถปฏิบตั ิได้
เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตประจาวันของบุตร ตลอดจนวิธีตกลงและปรึ กษาหารื อของบิดามารดา เกี่ยวกับเรื่ องสาคัญระยะยาวสาหรับบุตรของตน
แผนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้ ตราบเท่าที่บิดามารดาทั้งสองตกลงเห็นชอบ

ใครสามารถทาแผนการเลีย้ งดูบุตรได้ ?
เพื่อที่จะให้เป็ นแผนการเลี้ยงดูบุตรภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยกฎหมายครอบครัวปี 1975 บิดามารดาทั้งสองฝ่ ายของบุตร
ต้องเป็ นผูท้ าแผนนั้นและเซ็นชื่อ อย่างไรก็ตาม บุคคลอื่นๆ เช่น ปู่ ย่าตายาย หรื อบิดามารดาเลี้ยง ก็สามารถรวมอยูใ่ นแผนการเลี้ยงดูได้

แผนการเลีย้ งดูบุตรและกฎหมาย
แผนการเลี้ยงดูบุตรสามารถอยูใ่ นรู ปแบบใดก็ได้ แต่เพื่อให้เป็ น แผนการเลี้ยงดูบุตรภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยกฎหมายครอบครัวปี 1975
จะต้องเป็ นแผนที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร บิดามารดาทั้งสองคนเซ็นชื่ อและลงวันที่ แผนนั้นจะต้องทาขึ้นโดยปราศจากการข่มขู่ กดดันหรื อการบีบบังคับใดๆ
แผนการเลี้ยงดูบุตรไม่สามารถนามาบังคับใช้ตามกฎหมาย และแตกต่างจากคาสัง่ สาหรับการเลี้ยงดูบุตร ซึ่ งศาลเป็ นผูอ้ อกคาสัง่ อย่างไรก็ตาม
บิดามารดาผูท้ าแผนการเลี้ยงดูบุตร สามารถขอให้ศาลออกคาสัง่ ตามเงื่อนไขในแผนนั้นได้ เมื่อทาแล้ว คาสัง่ เหล่านี้ ก็มีผลผูกมัดตามกฎหมาย มีผลเช่นเดียวกับคาสัง่ อื่นๆสาหรับการเลี้ยงดูบุตรของศาล
ถ้าบิดามารดาสิ้นสุดลงด้วยการไปศาลในภายหลัง ศาลต้องพิจารณา ว่าเงื่อนไขของแผนการเลี้ยงดูบุตรฉบับล่าสุ ด เมื่อศาลออกคาสั่งแผนการเลี้ยงดูบุตร
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบุตรผูน้ ้ ี นั้นเป็ นผลประโยชน์ที่ดีสุดสาหรับเด็ก ที่ศาลจะกระทาดังกล่าวไหม นอกจากนี้ ศาลจะพิจารณา

เรื่ องการปฏิบตั ิตามข้อผูกพันของบิดามารดาทั้งสองฝ่ าย ว่ามีมากน้อยแค่ไหน ในเรื่ องที่เกี่ยวกับบุตรผูน้ ้ นั
ซึ่งอาจรวมถึงเงื่อนไขของแผนการเลี้ยงดูบุตรด้วย
ถ้ามีคาสัง่ ศาลที่ออกก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2006 ซึ่ งกาหนดข้อตกลงในการเลี้ยงดูบุตรไว้ บิดามารดาสามารถตกลง
ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเหล่านั้นได้ ด้วยแผนการเลี้ยงดูบุตร (นอกจากศาลจะสัง่ เป็ นอย่างอื่น) นี่ทาให้ง่ายขึ้นสาหรับบิดามารดา
ที่จะตกลงกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง โดยที่ไม่ตอ้ งกลับไปขึ้นศาล
ถ้าแผนการเลี้ยงดูบุตรของท่าน เปลี่ยนคาสัง่ การเลี้ยงดูบุตรที่มีอยูจ่ ริ งๆ ท่านอาจไม่สามารถนาส่ วนต่างๆ ในคาสัง่ การเลี้ยงดูบุตรฉบับเก่า ที่ไม่ตรงกับเงื่อน
ไขของแผนการเลี้ยงดูบุตรฉบับใหม่ของท่าน มาบังคับใช้ตามกฎหมายได้

จะรวมอะไรเข้ าไว้ ในแผนการเลีย้ งดูบุตรได้ บ้าง?
แผนของท่านจะมีลกั ษณะพิเศษสาหรับสถานการณ์ของท่าน มันควรใช้ปฏิบตั ิได้ ง่ายและเป็ นรู ปธรรมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้
แผนการเลี้ยงดูบุตร สามารถจัดการเกี่ยวกับการดูแล สวัสดิการและพัฒนาการของเด็กทางด้านไหนก็ได้ แผนฯ สามารถครอบคลุมถึงสิ่ งต่อไปนี้ :


บิดามารดาจะรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตรร่ วมกัน และปรึ กษากันเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ (เช่น บุตรจะไปเรี ยนที่โรงเรี ยนไหน) อย่างไร



บุตรจะอยูก่ บั ใคร



บุตรจะไปอยูก่ บั บิดามารดาแต่ละฝ่ าย เวลาไหน



บุตรจะอยูก่ บั คนอื่น เช่น ปู่ ย่าตายยาย เวลาไหน



บุตรจะติดต่อสื่ อสารกับบิดามารดาแต่ละฝ่ ายหรื อคนอื่นอย่างไร (ต.ย. เช่นทางโทรศัพท์ อีเมล หรื อจดหมาย)



จาเป็ นต้องมีขอ้ ตกลงอะไรสาหรับวันพิเศษ เช่น วันเกิดและวันหยุด



จะนากระบวนการอะไรมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงแผนนั้น หรื อระงับปั ญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับแผนฯ



ค่าเลี้ยงดู (maintenance) บุตร* และ



เรื่ องอื่นๆ เกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบด้านการเลี้ยงดูหรื อการดูแล สวัสดิการและพัฒนาการของบุตร

*มีกฎพิเศษเกี่ยวกับการรวมค่าเลี้ยงดูบุตร (child support) ไว้ในแผนการเลี้ยงดูบุตรของท่าน (ดู แผนการเลี ย้ งดูบตุ ร เงินค่ าเลีย้ งดูบตุ ร
และเซ็นเตอร์ ลิงก์ ข้างใต้)

ข้ าพเจ้ าสามารถรวมสิ่ งอืน่ ๆ ไว้ ในแผนการเลีย้ งดูบุตรได้ ไหม?
เพื่อที่จะเป็ นแผนการเลี้ยงดูบุตร ภายใต้พระราชบัญญัติวา่ ด้วยกฎหมายครอบครัวปี 1975 ข้อตกลงของท่านต้องเกี่ยวกับการดูแล
สวัสดิการและพัฒนาการของบุตร
อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงของท่าน จะยังสามารถเป็ นแผนฯ ภายใต้พระราชบัญญัติวา่ ด้วยกฎหมายครอบครัว ถ้ามันรวมถึงสิ่ งอื่นด้วย (เช่น ค่าเลี้ยงดูคู่สมรส
หรื อทรัพย์สิน) แต่ขอ้ กาหนดเหล่านั้นจะไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย มีวิธีที่จะทาให้ขอ้ ตกลงเกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย เช่น
การขอให้ศาลออกเป็ นคาสัง่ ตามความยินยอม (court order by consent)

แผนการเลีย้ งดูบุตร ค่ าเลีย้ งดูบุตร (child support) และเซ็นเตอร์ ลงิ ก์ (Centrelink)
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อข้อตกลงในการดูแลสาหรับบุตรของท่าน สามารถมีผลต่อค่าเลี้ยงดูบุตร เงินสนับสนุนรายได้และเงินช่วยเหลือครอบครัว

ถ้าท่านมีแผนการเลี้ยงดูบุตร และหน่วยงาน Child Support (CS) มีสาเนาของแผนนี้ CS
จะประเมินระดับการดูแลของท่านในการประเมินค่าเลี้ยงดูบุตร ตามระดับการดูแลที่แจกแจงไว้ในแผนฯ
ถ้าแผนการเลี้ยงดูบุตรของท่าน ระบุจานวนเงินค่าเลี้ยงดูบุตร CS จะไม่สามารถบังคับให้มีการจ่ายได้
นอกจากจะเป็ นข้อตกลงค่าเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมายและท่านหรื อบิดามารดาอีกฝ่ ายหนึ่งขอให้ CS ยอมรับ
นอกจากนี้ ยังต้องตรงตามเงื่อนไขบางประการ ก่อนที่ CS จะยอมรับข้อตกลงเรื่ องค่าเลี้ยงดูบุตร ตัวอย่าง เช่น บิดามารดาผูท้ ี่ตกลงเรื่ องค่าเลี้ยงดูบุตร
ในจานวนที่นอ้ ยกว่าจานวนที่ได้รับการประเมิน ภายใต้สูตรของการคิดค่าเลี้ ยงดูบุตร ก็สามารถทาได้ ตราบเท่าที่พวกเขาได้รับคาแนะนาทางกฎหมาย
ข้อตกลงชนิดที่ท่านทาขึ้นมา และจานวนเงินค่าเลี้ยงดูบุตร ที่ท่านตกลงกันว่าจะจ่ายหรื อจะรับนั้น สามารถมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ดา้ นค่าเลี้ยงดูบุตร
Family Tax Benefit Part Aได้ เงิน Family Tax Benefit Part A จานวนที่ท่านได้รับ ขึ้นอยูก่ บั สูตรการประเมินของ CS
ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ข้อตกลงเรื่ องค่าเลี้ยงดูบุตร
สาหรับความช่วยเหลือและข้อมูล โปรดติดต่อ:
•
•

Child Support ที่หมายเลข 131 272 หรื อไปที่
www.humanservices.gov.au/customer/dhs/child-support
Centrelink (สายสาหรับครอบครัวและบิดามารดา) หมายเลข 136 150 หรื อไปที่
www.humanservices.gov.au/customer/themes/families

เรื่องอืน่ ๆ ทีจ่ ะต้ องพิจารณาเมื่อสร้ างแผนการเลีย้ งดูบุตร
เมื่อสร้างแผนการเลี้ยงดูบุตรของท่าน ท่านจาเป็ นต้องพิจารณาข้อมูล ที่บรรจุอยูใ่ นเอกสารแผ่นนี้ ซึ่งรวมถึง นัยทางกฎหมาย
ของการทาแผนการเลี้ยวดูบุตรด้วย ท่านอาจพบว่า น่าจะเป็ นประโยชน์ ที่จะรวมข้อกาหนด ประเภทที่ปรากฏในรายการข้างบนนี้ (ดู
“จะรวมอะไรเข้าไว้ในแผนการเลี้ยงดูบุตรได้บา้ ง?”) ไว้ในแผนการเลี้ยงดูบุตรของท่าน
น่าจะเป็ นประโยชน์สาหรับท่าน ถ้าจะรวมวิธีการไว้ในแผน สาหรับขั้นตอนในการระงับข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขของแผนของท่าน
หรื อสาหรับการเปลี่ยนแปลงแผนนั้น ถ้าความจาเป็ นหรื อสถานการณ์ของบุตรเปลี่ยนไป เพราะเขาโตขึ้น (ต .ย. เช่น
บุตรเริ่ มเข้าเรี ยนชั้นประถมหรื อมัธยม)
เมื่อตัดสิ นใจ ว่าจะรวมอะไรเข้าไว้ในแผนฯ ของท่าน ยังมีเรื่ องราวที่สาคัญอื่นๆ อีกมากที่ท่านต้องพิจารณา
ถ้าบิดามารดาไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับบุตรของตน และตัดสิ นใจว่าจะไปศาล ศาลก็จะต้องพิจารณาเรื่ องราวต่อไปนี้ ดว้ ยเช่นกัน
เมื่อศาลจะออกคาสั่งการเลี้ยงดูบุตร เรื่ องราวเหล่านี้ มีอยูข่ า้ งใต้น้ ี

ผลประโยชน์ ทดี่ ีทสี่ ุ ดของบุตร
เมื่อท่านตัดสิ นใจเกี่ยวกับบุตรของท่าน ความจาเป็ นของเด็กต้องมาเป็ นอันดับแรก และสิ่ งสาคัญที่สุดสาหรับท่านจะต้องพิจารณาคือ
อะไรดีที่สุดสาหรับบุตรของท่าน เด็กๆ มีสิทธิ์ ที่จะรู้จกั บิดามารดาของเขาทั้งสองคน และมีสิทธิ์ ที่จะได้รับความคุม้ ครองจากอันตราย อย่างไรก็ตาม
ความปลอดภัยของบุตรของท่านต้องมาก่อน เมื่อพิจารณาถึง ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบุตรของท่าน สิ่ งเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญ ที่จะต้องคานึ งถึง
สิ่ งอื่นๆ ที่ท่านอาจคิดถึง รวมถึง ความเห็นของเด็กที่เขาแสดงออก ความสัมพันธ์ของเด็กกับบิดามารดาทั้งสองคน และคนอื่นๆ
ที่มีความสาคัญสาหรับพวกเขา (เช่น ปู่ ย่าตายายของพวกเขา) และความยุง่ ยากในการปฏิบตั ิ

หน้ าที่รับผิดชอบในการเลีย้ งดูบุตรร่ วมกันเท่ าๆ กัน

นอกจากจะมีปัญหา เรื่ องการใช้ความรุ นแรงหรื อการทารุ ณเด็ก กฎหมายเชื่ อว่า เป็ นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของเด็ก ที่บิดามารดาจะมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการเลี้ยงดูบุตรร่ วมกันเท่าๆ กัน นี่ ไม่ได้หมายความว่า บุตรควรจะได้มีเวลาอยูก่ บั บิดามารดาแต่ละคนเท่าๆ กัน
แต่หน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตรร่ วมกันเท่าๆกันนั้น หมายความว่า บิดามารดาทั้งสองคนมีบทบาทเท่าๆกัน
ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเรื่ องสาคัญระยะยาว ที่มีผลกระทบต่อบุตรของพวกเขา เช่น การเรี ยนและการดูแลสุขภาพ
ถ้าท่านตกลงที่จะมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการเลี้ยงดูบุตรร่ วมกันเท่าๆ กัน ท่านต้องปรึ กษากัน และพยายามให้มีการตัดสิ นใจร่ วมกัน เกี่ยวกับเรื่ องระยะยาว
อย่างไรก็ตาม เมื่อบุตรมาใช้เวลาอยูก่ บั ท่าน ตามปกติ ท่านจะไม่ตอ้ งปรึ กษา เกี่ยวกับการตัดสิ นใจในเรื่ อง เช่น บุตรจะทานอะไรหรื อใส่ อะไร
เพราะสิ่ งเหล่านี้ตามปกติไม่ใช่เรื่ องสาคัญระยะยาว
ท่านอาจพบ ว่ามันมีประโยชน์ ที่จะรวมกระบวนการปรึ กษาหารื อกัน เมื่อท่านต้องตัดสิ นใจเกี่ยวกับเรื่ องระยะยาว ไว้ในแผนของท่าน

เวลาเท่าๆ กัน
ถ้าการที่บุตรใช้เวลาเท่าๆ กันกับท่านแต่ละคน เป็ นสิ่ งที่ปฏิบตั ิได้อย่างแท้จริ ง และเป็ นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสาหรับเด็ก ท่านควรพิจารณาทาข้อตกลงชนิ ดนี้
(.ต.ย. เช่น บุตรอยูก่ บั ท่านหนึ่ งสัปดาห์ แล้วสัปดาห์หน้าบุตรไปอยูก่ บั บิดามารดาอีกฝ่ ายหนึ่ ง)

‘สิ่ งทีป่ ฏิบัติได้ อย่างแท้จริง’ หมายความว่าอะไร?
ท่านต้องพิจารณาว่า ข้อตกลงชนิ ดนี้ ปฏิบตั ิได้จริ งหรื อไม่ สาหรับบุตรของท่าน บนพื้นฐานของสถานการณ์ของท่าน ท่านควรคิดถึงสิ่ งเหล่านี้ดว้ ย :


ท่านและบิดามารดาอีกฝ่ ายหนึ่งอยูห่ ่างกันแค่ไหน



ความสามารถของท่านและบิดามารดาอีกฝ่ ายหนึ่ง ที่จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงอย่างนี้ ( ต.ย. เช่น
เวลาทางานของท่านและท่านอยูใ่ กล้โรงเรี ยนของบุตรแค่ไหน)



ท่านและบิดามารดาอีกฝ่ ายหนึ่งสื่ อสารกัน และสามารถระงับปั ญหาที่เกิดขึ้นมาจากข้อตกลงนี้ ได้ดีแค่ไหน และ



ผลกระทบของข้อตกลงที่จะมีต่อบุตรของท่าน

เวลาทีเ่ พียงพอและมีนัยสาคัญ
ถ้าบุตรอยูก่ บั ท่านทั้งสอง ในเวลาเท่าๆกัน ไม่เป็ นการเหมาะสม ท่านควรพิจารณาข้อตกลง ที่จะทาให้ ท่านทั้งสองมีเวลาเพียงพอและมีนยั สาคัญ
กับบุตรของท่าน ถ้านัน่ เป็ นสิ่ งปฏิบตั ิได้อย่างแท้จริ ง และเป็ นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสาหรับบุตรของท่าน

เวลาทีเ่ พียงพอและมีนัยสาคัญคืออะไร?
นี่หมายถึงบุตรใช้เวลาอยูก่ บั บิดามารดาทั้งสองคน ผสมกันระหว่างวันสุดสัปดาห์ วันหยุดพักผ่อนและวันและคืนตามปกติ มันหมายความว่า
บิดามารดาทั้งสองคน มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจาวันของบุตร ตลอดจนแบ่งปั นงานพิเศษ (เช่น วันเกิด) และงานอื่นๆ ที่มีความสาคัญ (เช่น
งานแต่งงาน)

มีปัญหาในการปฏิบัติตามแผนการเลีย้ งดูบุตร?

ถ้าบิดามารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีปัญหา ในการปฏิบตั ิตามแผนการเลี้ยงดูบุตร ซึ่ งพวกเขาไม่สามารถแก้ไข ได้ดว้ ยการยินยอมจากบิดามารดาอีกฝ่ ายหนึ่ง
ก็จะมีบริ การหลากหลายที่ช่วยเหลือได้ เช่น การให้คาปรึ กษาและการระงับข้อพิพาท ตัวอย่าง เช่น ด้วยความช่วยเหลือของมืออาชีพ ท่านอาจสามารถเปลี่ยน
แปลงข้อตกลงที่มีอยูข่ องท่าน หรื อทาแผนการเลี้ยงดูบุตรฉบับใหม่ได้
ติดต่อ สายบริ การให้คาปรึ กษาด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่หมายเลข 1800 050 321 เพื่อขอข้อมูลและคาแนะนา
ซึ่งรวมถึงการส่ งต่อไปยังบริ การต่างๆ ในบริ เวณท้องที่ของท่านที่สามารถช่วยท่านได้ เช่น ศูนย์ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ต้ องการความช่ วยเหลือในการสร้ างแผนการเลีย้ งดูบุตร?
มีบริ การหลากหลาย ที่จะให้ความช่วยเหลือบิดามารดาบรรลุขอ้ ตกลงเกี่ยวกับบุตรของตน เช่น การให้คาปรึ กษาและการระงับข้อพิพาท
บริ การเหล่านี้ จดั เสนอโดยองค์กรต่างๆ หลากหลาย ซึ่งรวมถึง ศูนย์ความสัมพันธ์ในครอบครัว สายบริ การให้คาปรึ กษาด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว
สามารถให้ขอ้ มูล คาแนะนาและการส่งต่อไปยังบริ การหลากหลายในท้องที่ของท่าน ความสัมพันธ์ในครอบครัวออนไลน์
ก็สามารถให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

ต้ องการข้ อมูลเพิม่ เติม?
ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแผนการเลี้ยงดูบุตร สามารถรับได้จาก:
•
•
•

สายบริ การให้คาปรึ กษาด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว 1800 050 321
ศูนย์ความสัมพันธ์ในครอบครัวและบริ การระงับข้อพิพาทอื่นๆในครอบครัว (โทร 1800 050 321
เพื่อหาว่ามีบริ การอะไรอยูใ่ กล้บา้ นท่าน) และ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวออนไลน์ ที่ www.familyrelationships.gov.au

