
 

แผนการเล้ียงดูบุตร 
ข้อมูลส าหรับบิดามารดาเพ่ือพิจารณา เม่ือท าแผนการเลี ้ยงดูบุตร  

การแยกกนัอยู ่อาจเป็นเร่ืองเจบ็ปวดส าหรับทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง – โดยเฉพาะลูกๆ ระหวา่งช่วงเวลาท่ีทา้ทายน้ี ลูกๆตอ้งการความช่วยเหลือสนบัสนุน 

ความรักและการติดต่อกบับิดามารดาทั้งสองคนของเขา และคนอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญัต่อเขา เช่น ปู่ ยา่ตายาย ความแน่นอนบางประการส าหรับอนาคต 
ก็เป็นส่ิงส าคญัส าหรับทุกคนดว้ยเช่นกนั 

ระบบกฎหมายครอบครัว สนบัสนุนให้บิดามารดาท่ีแยกกนัอยู ่ช่วยกนัท าขอ้ตกลงส าหรับลูกๆ ของตนโดยไม่ตอ้งไปศาล 
วิธีหน่ึงท่ีบิดามารดาสามารถก าหนดขอ้ตกลงท่ีพวกเขาตอ้งการจะน ามาใชส้ าหรับลูกๆ คือการท าแผนการเล้ียงดูบุตร 

ส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับบุตรของท่าน คือส่ิงส าคญัท่ีสุดส าหรับท่านจะพิจารณา เม่ือท่านท าแผนการเล้ียงดูบุตร 

แผนการเลีย้งดูบุตรคืออะไร? 

แผนการเล้ียงดูบุตร คือขอ้ตกลงตามความสมคัรใจ ซ่ึงครอบคลุมหนา้ท่ีรับผิดชอบวนัต่อวนั ของบิดามารดาแต่ละฝ่าย เป็นขอ้ควรค านึงท่ีสามารถปฏิบติัได ้

เก่ียวกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัของบุตร ตลอดจนวิธีตกลงและปรึกษาหารือของบิดามารดา เก่ียวกบัเร่ืองส าคญัระยะยาวส าหรับบุตรของตน 

แผนน้ีสามารถเปล่ียนแปลงเม่ือใดก็ได ้ตราบเท่าท่ีบิดามารดาทั้งสองตกลงเห็นชอบ 

ใครสามารถท าแผนการเลีย้งดูบุตรได้? 

เพ่ือท่ีจะให้เป็นแผนการเล้ียงดูบุตรภายใตพ้ระราชบญัญติัว่าดว้ยกฎหมายครอบครัวปี 1975  บิดามารดาทั้งสองฝ่ายของบุตร 
ตอ้งเป็นผูท้  าแผนนั้นและเซ็นช่ือ อยา่งไรก็ตาม บุคคลอ่ืนๆ เช่น ปู่ ยา่ตายาย หรือบิดามารดาเล้ียง ก็สามารถรวมอยูใ่นแผนการเล้ียงดูได ้

แผนการเลีย้งดูบุตรและกฎหมาย 

แผนการเล้ียงดูบุตรสามารถอยูใ่นรูปแบบใดก็ได ้แต่เพ่ือให้เป็น แผนการเล้ียงดูบุตรภายใตพ้ระราชบญัญติัว่าดว้ยกฎหมายครอบครัวปี 1975 

จะตอ้งเป็นแผนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร บิดามารดาทั้งสองคนเซ็นช่ือและลงวนัท่ี แผนนั้นจะตอ้งท าข้ึนโดยปราศจากการข่มขู่ กดดนัหรือการบีบบงัคบัใดๆ 

แผนการเล้ียงดูบุตรไม่สามารถน ามาบงัคบัใชต้ามกฎหมาย และแตกต่างจากค าสัง่ส าหรับการเล้ียงดูบุตร ซ่ึงศาลเป็นผูอ้อกค าสัง่ อยา่งไรก็ตาม 
บิดามารดาผูท้  าแผนการเล้ียงดูบุตร สามารถขอให้ศาลออกค าสัง่ตามเง่ือนไขในแผนนั้นได ้เม่ือท าแลว้ ค าสัง่เหล่าน้ีก็มีผลผกูมดัตามกฎหมาย  -  
มีผลเช่นเดียวกบัค  าสัง่อ่ืนๆส าหรับการเล้ียงดูบุตรของศาล 

ถา้บิดามารดาส้ินสุดลงดว้ยการไปศาลในภายหลงั ศาลตอ้งพิจารณา วา่เง่ือนไขของแผนการเล้ียงดูบุตรฉบบัล่าสุด เม่ือศาลออกค าสั่งแผนการเล้ียงดูบุตร 
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับุตรผูน้ี้ นั้นเป็นผลประโยชน์ท่ีดีสุดส าหรับเด็ก ท่ีศาลจะกระท าดงักล่าวไหม นอกจากน้ี ศาลจะพิจารณา 



เร่ืองการปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัของบิดามารดาทั้งสองฝ่าย วา่มีมากนอ้ยแค่ไหน ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบับุตรผูน้ั้น 

ซ่ึงอาจรวมถึงเง่ือนไขของแผนการเล้ียงดูบุตรดว้ย 

ถา้มีค  าสัง่ศาลท่ีออกก่อนวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2006 ซ่ึงก าหนดขอ้ตกลงในการเล้ียงดูบุตรไว ้บิดามารดาสามารถตกลง 
ท่ีจะเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงเหล่านั้นได ้ดว้ยแผนการเล้ียงดูบุตร (นอกจากศาลจะสัง่เป็นอยา่งอ่ืน) น่ีท  าให้ง่ายข้ึนส าหรับบิดามารดา 
ท่ีจะตกลงกนัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง โดยท่ีไม่ตอ้งกลบัไปข้ึนศาล 

ถา้แผนการเล้ียงดูบุตรของท่าน เปล่ียนค าสัง่การเล้ียงดูบุตรท่ีมีอยูจ่ริงๆ ท่านอาจไม่สามารถน าส่วนต่างๆ ในค าสัง่การเล้ียงดูบุตรฉบบัเก่า ท่ีไม่ตรงกบัเง่ือน 
ไขของแผนการเล้ียงดูบุตรฉบบัใหม่ของท่าน มาบงัคบัใชต้ามกฎหมายได ้

จะรวมอะไรเข้าไว้ในแผนการเลีย้งดูบุตรได้บ้าง? 

แผนของท่านจะมีลกัษณะพิเศษส าหรับสถานการณ์ของท่าน มนัควรใชป้ฏิบติัได ้ง่ายและเป็นรูปธรรมมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้

แผนการเล้ียงดูบุตร สามารถจดัการเก่ียวกบัการดูแล สวสัดิการและพฒันาการของเด็กทางด้านไหนก็ได ้แผนฯ สามารถครอบคลุมถึงส่ิงต่อไปน้ี : 

 บิดามารดาจะรับผิดชอบในการเล้ียงดูบุตรร่วมกนั และปรึกษากนัเก่ียวกบัการตดัสินใจ (เช่น บุตรจะไปเรียนท่ีโรงเรียนไหน) อยา่งไร 

 บุตรจะอยูก่บัใคร 

 บุตรจะไปอยูก่บับิดามารดาแต่ละฝ่าย เวลาไหน 

 บุตรจะอยูก่บัคนอ่ืน เช่น ปู่ ยา่ตายยาย เวลาไหน 

 บุตรจะติดต่อส่ือสารกบับิดามารดาแต่ละฝ่ายหรือคนอ่ืนอยา่งไร (ต.ย. เช่นทางโทรศพัท ์อีเมล หรือจดหมาย) 

 จ าเป็นตอ้งมีขอ้ตกลงอะไรส าหรับวนัพิเศษ เช่น วนัเกิดและวนัหยดุ 

 จะน ากระบวนการอะไรมาใชใ้นการเปล่ียนแปลงแผนนั้น หรือระงบัปัญหาความขดัแยง้เก่ียวกบัแผนฯ 

 ค่าเล้ียงดู (maintenance) บุตร*  และ 

 เร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นการเล้ียงดูหรือการดูแล สวสัดิการและพฒันาการของบุตร 

*มีกฎพิเศษเก่ียวกบัการรวมค่าเล้ียงดูบุตร (child support) ไวใ้นแผนการเล้ียงดูบุตรของท่าน (ดู แผนการเลีย้งดูบตุร เงินค่าเลีย้งดูบตุร  
และเซ็นเตอร์ลิงก์ ขา้งใต)้ 

ข้าพเจ้าสามารถรวมส่ิงอืน่ๆ ไว้ในแผนการเลีย้งดูบุตรได้ไหม? 

เพ่ือท่ีจะเป็นแผนการเล้ียงดูบุตร ภายใตพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ยกฎหมายครอบครัวปี 1975 ขอ้ตกลงของท่านตอ้งเก่ียวกบัการดูแล 
สวสัดิการและพฒันาการของบุตร 

อยา่งไรก็ตาม ขอ้ตกลงของท่าน จะยงัสามารถเป็นแผนฯ ภายใตพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ยกฎหมายครอบครัว ถา้มนัรวมถึงส่ิงอ่ืนดว้ย (เช่น ค่าเล้ียงดูคู่สมรส 

หรือทรัพยสิ์น) แต่ขอ้ก าหนดเหล่านั้นจะไม่มีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย มีวิธีท่ีจะท าให้ขอ้ตกลงเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ี มีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย  เช่น 

การขอให้ศาลออกเป็นค าสัง่ตามความยนิยอม (court order by consent) 

แผนการเลีย้งดูบุตร ค่าเลีย้งดูบุตร (child support)  และเซ็นเตอร์ลงิก์ (Centrelink) 

การเปล่ียนแปลงใดๆ ต่อขอ้ตกลงในการดูแลส าหรับบุตรของท่าน สามารถมีผลต่อค่าเล้ียงดูบุตร  เงินสนบัสนุนรายไดแ้ละเงินช่วยเหลือครอบครัว 



ถา้ท่านมีแผนการเล้ียงดูบุตร และหน่วยงาน Child Support (CS) มีส าเนาของแผนน้ี CS 
จะประเมินระดบัการดูแลของท่านในการประเมินค่าเล้ียงดูบุตร ตามระดบัการดูแลท่ีแจกแจงไวใ้นแผนฯ 

ถา้แผนการเล้ียงดูบุตรของท่าน ระบุจ  านวนเงินค่าเล้ียงดูบุตร CS จะไม่สามารถบงัคบัให้มีการจ่ายได ้
นอกจากจะเป็นขอ้ตกลงค่าเล้ียงดูบุตรตามกฎหมายและท่านหรือบิดามารดาอีกฝ่ายหน่ึงขอให้ CS ยอมรับ 

นอกจากน้ี ยงัตอ้งตรงตามเง่ือนไขบางประการ ก่อนท่ี CS จะยอมรับขอ้ตกลงเร่ืองค่าเล้ียงดูบุตร ตวัอยา่ง เช่น บิดามารดาผูท่ี้ตกลงเร่ืองค่าเล้ียงดูบุตร 
ในจ านวนท่ีนอ้ยกวา่จ านวนท่ีไดรั้บการประเมิน ภายใตสู้ตรของการคิดค่าเล้ียงดูบุตร ก็สามารถท าได ้ตราบเท่าท่ีพวกเขาไดรั้บค าแนะน าทางกฎหมาย 

ขอ้ตกลงชนิดท่ีท่านท าข้ึนมา และจ านวนเงินค่าเล้ียงดูบุตร ท่ีท่านตกลงกนัวา่จะจ่ายหรือจะรับนั้น สามารถมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ดา้นค่าเล้ียงดูบุตร 
Family Tax Benefit Part Aได ้เงิน Family Tax Benefit Part A จ านวนท่ีท่านไดรั้บ ข้ึนอยูก่บัสูตรการประเมินของ CS  

ไมข้ึ่นอยูก่บัขอ้ตกลงเร่ืองค่าเล้ียงดูบุตร   

ส าหรับความช่วยเหลือและขอ้มูล  โปรดติดต่อ: 

• Child Support  ท่ีหมายเลข 131 272 หรือไปท่ี 
www.humanservices.gov.au/customer/dhs/child-support 

• Centrelink (สายส าหรับครอบครัวและบิดามารดา)  หมายเลข 136 150 หรือไปท่ี 

www.humanservices.gov.au/customer/themes/families 

เร่ืองอืน่ๆ ทีจ่ะต้องพจิารณาเมื่อสร้างแผนการเลีย้งดูบุตร 

เม่ือสร้างแผนการเล้ียงดูบุตรของท่าน ท่านจ าเป็นตอ้งพิจารณาขอ้มูล ท่ีบรรจุอยูใ่นเอกสารแผน่น้ี ซ่ึงรวมถึง นยัทางกฎหมาย 
ของการท าแผนการเล้ียวดูบุตรดว้ย ท่านอาจพบว่า น่าจะเป็นประโยชน์ ท่ีจะรวมขอ้ก าหนด ประเภทท่ีปรากฏในรายการขา้งบนน้ี (ดู 
“จะรวมอะไรเขา้ไวใ้นแผนการเล้ียงดูบุตรไดบ้า้ง?”) ไวใ้นแผนการเล้ียงดูบุตรของท่าน 

น่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับท่าน ถา้จะรวมวิธีการไวใ้นแผน ส าหรับขั้นตอนในการระงบัขอ้พิพาทใดๆ เก่ียวกบัเง่ือนไขของแผนของท่าน 

หรือส าหรับการเปล่ียนแปลงแผนนั้น  ถา้ความจ าเป็นหรือสถานการณ์ของบุตรเปล่ียนไป เพราะเขาโตข้ึน (ต .ย. เช่น 

บุตรเร่ิมเขา้เรียนชั้นประถมหรือมธัยม) 

เม่ือตดัสินใจ วา่จะรวมอะไรเขา้ไวใ้นแผนฯ ของท่าน ยงัมีเร่ืองราวท่ีส าคญัอ่ืนๆ อีกมากท่ีท่านตอ้งพิจารณา 
ถา้บิดามารดาไม่สามารถตกลงกนัไดเ้ก่ียวกบับุตรของตน และตดัสินใจวา่จะไปศาล ศาลก็จะตอ้งพิจารณาเร่ืองราวต่อไปน้ีดว้ยเช่นกนั 

เม่ือศาลจะออกค าสั่งการเล้ียงดูบุตร เร่ืองราวเหล่าน้ีมีอยูข่า้งใตน้ี้ 

ผลประโยชน์ทีด่ีทีสุ่ดของบุตร 

เม่ือท่านตดัสินใจเก่ียวกบับุตรของท่าน ความจ าเป็นของเด็กตอ้งมาเป็นอนัดบัแรก และส่ิงส าคญัท่ีสุดส าหรับท่านจะตอ้งพิจารณาคือ 
อะไรดีท่ีสุดส าหรับบุตรของท่าน เด็กๆ มีสิทธ์ิ ท่ีจะรู้จกับิดามารดาของเขาทั้งสองคน และมีสิทธ์ิ ท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองจากอนัตราย  อยา่งไรก็ตาม 

ความปลอดภยัของบุตรของท่านตอ้งมาก่อน เม่ือพิจารณาถึง ผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบุตรของท่าน ส่ิงเหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั ท่ีจะตอ้งค านึงถึง 
ส่ิงอ่ืนๆ ท่ีท่านอาจคิดถึง รวมถึง ความเห็นของเด็กท่ีเขาแสดงออก ความสมัพนัธ์ของเด็กกบับิดามารดาทั้งสองคน และคนอ่ืนๆ 

ท่ีมีความส าคญัส าหรับพวกเขา (เช่น ปู่ ยา่ตายายของพวกเขา) และความยุง่ยากในการปฏิบติั 

หน้าที่รับผดิชอบในการเลีย้งดูบุตรร่วมกนัเท่าๆ กนั 

http://www.humanservices.gov.au/customer/dhs/child-support
http://www.humanservices.gov.au/customer/themes/families


นอกจากจะมีปัญหา เร่ืองการใชค้วามรุนแรงหรือการทารุณเด็ก กฎหมายเช่ือว่า เป็นผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของเด็ก ท่ีบิดามารดาจะมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
ในการเล้ียงดูบุตรร่วมกนัเท่าๆ กนั น่ีไม่ไดห้มายความวา่ บุตรควรจะไดมี้เวลาอยูก่บับิดามารดาแต่ละคนเท่าๆ กนั 

แต่หนา้ท่ีรับผิดชอบในการเล้ียงดูบุตรร่วมกนัเท่าๆกนันั้น หมายความว่า บิดามารดาทั้งสองคนมีบทบาทเท่าๆกนั 

ในการตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองส าคญัระยะยาว ท่ีมีผลกระทบต่อบุตรของพวกเขา เช่น การเรียนและการดูแลสุขภาพ 

ถา้ท่านตกลงท่ีจะมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ ในการเล้ียงดูบุตรร่วมกนัเท่าๆ กนั ท่านตอ้งปรึกษากนั และพยายามให้มีการตดัสินใจร่วมกนั เก่ียวกบัเร่ืองระยะยาว 
อยา่งไรก็ตาม เม่ือบุตรมาใชเ้วลาอยูก่บัท่าน ตามปกติ ท่านจะไม่ตอ้งปรึกษา เก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ือง เช่น บุตรจะทานอะไรหรือใส่อะไร 
เพราะส่ิงเหล่าน้ีตามปกติไม่ใช่เร่ืองส าคญัระยะยาว 

ท่านอาจพบ วา่มนัมีประโยชน ์ท่ีจะรวมกระบวนการปรึกษาหารือกนั  เม่ือท่านตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองระยะยาว ไวใ้นแผนของท่าน 

เวลาเท่าๆ กนั 

ถา้การท่ีบุตรใชเ้วลาเท่าๆ กนักบัท่านแต่ละคน เป็นส่ิงท่ีปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง และเป็นผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับเด็ก ท่านควรพิจารณาท าขอ้ตกลงชนิดน้ี 

(.ต.ย. เช่น บุตรอยูก่บัท่านหน่ึงสปัดาห์ แลว้สปัดาห์หนา้บุตรไปอยูก่บับิดามารดาอีกฝ่ายหน่ึง) 

‘ส่ิงทีป่ฏิบัติได้อย่างแท้จริง’ หมายความว่าอะไร? 

ท่านตอ้งพิจารณาว่า ขอ้ตกลงชนิดน้ีปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่ ส าหรับบุตรของท่าน บนพ้ืนฐานของสถานการณ์ของท่าน   ท่านควรคิดถึงส่ิงเหล่าน้ีดว้ย : 

 ท่านและบิดามารดาอีกฝ่ายหน่ึงอยูห่่างกนัแค่ไหน 

 ความสามารถของท่านและบิดามารดาอีกฝ่ายหน่ึง ท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ตกลงอยา่งน้ี ( ต.ย. เช่น 

เวลาท างานของท่านและท่านอยูใ่กลโ้รงเรียนของบุตรแค่ไหน) 

 ท่านและบิดามารดาอีกฝ่ายหน่ึงส่ือสารกนั และสามารถระงบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาจากขอ้ตกลงน้ีไดดี้แค่ไหน และ 

 ผลกระทบของขอ้ตกลงท่ีจะมีต่อบุตรของท่าน 

เวลาทีเ่พยีงพอและมีนัยส าคัญ 

ถา้บุตรอยูก่บัท่านทั้งสอง ในเวลาเท่าๆกนั ไม่เป็นการเหมาะสม ท่านควรพิจารณาขอ้ตกลง ท่ีจะท าให้ ท่านทั้งสองมีเวลาเพียงพอและมีนยัส าคญั 
กบับุตรของท่าน ถา้นัน่เป็นส่ิงปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง และเป็นผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับบุตรของท่าน 

เวลาทีเ่พยีงพอและมีนัยส าคัญคืออะไร? 

น่ีหมายถึงบุตรใชเ้วลาอยูก่บับิดามารดาทั้งสองคน ผสมกนัระหวา่งวนัสุดสปัดาห์ วนัหยดุพกัผอ่นและวนัและคืนตามปกติ มนัหมายความว่า 
บิดามารดาทั้งสองคน มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจวตัรประจ าวนัของบุตร ตลอดจนแบ่งปันงานพิเศษ (เช่น วนัเกิด) และงานอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญั (เช่น 

งานแต่งงาน) 

มีปัญหาในการปฏิบัติตามแผนการเลีย้งดูบุตร? 



ถา้บิดามารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีปัญหา ในการปฏิบติัตามแผนการเล้ียงดูบุตร ซ่ึงพวกเขาไม่สามารถแกไ้ข ไดด้ว้ยการยนิยอมจากบิดามารดาอีกฝ่ายหน่ึง 
ก็จะมีบริการหลากหลายท่ีช่วยเหลือได ้เช่น การให้ค  าปรึกษาและการระงบัขอ้พิพาท ตวัอยา่ง เช่น ดว้ยความช่วยเหลือของมืออาชีพ ท่านอาจสามารถเปล่ียน 

แปลงขอ้ตกลงท่ีมีอยูข่องท่าน หรือท าแผนการเล้ียงดูบุตรฉบบัใหม่ได ้

ติดต่อ สายบริการให้ค  าปรึกษาดา้นความสมัพนัธ์ในครอบครัว ท่ีหมายเลข 1800 050 321 เพื่อขอขอ้มูลและค าแนะน า 
ซ่ึงรวมถึงการส่งต่อไปยงับริการต่างๆ ในบริเวณทอ้งท่ีของท่านท่ีสามารถช่วยท่านได ้เช่น ศูนยค์วามสมัพนัธ์ในครอบครัว 

ต้องการความช่วยเหลอืในการสร้างแผนการเลีย้งดูบุตร? 

มีบริการหลากหลาย ท่ีจะให้ความช่วยเหลือบิดามารดาบรรลุขอ้ตกลงเก่ียวกบับุตรของตน เช่น การให้ค  าปรึกษาและการระงบัขอ้พิพาท 

บริการเหล่าน้ีจดัเสนอโดยองคก์รต่างๆ หลากหลาย ซ่ึงรวมถึง ศูนยค์วามสมัพนัธ์ในครอบครัว สายบริการให้ค  าปรึกษาดา้นความสมัพนัธ์ในครอบครัว 
สามารถให้ขอ้มูล ค าแนะน าและการส่งต่อไปยงับริการหลากหลายในทอ้งท่ีของท่าน ความสมัพนัธ์ในครอบครัวออนไลน์ 
ก็สามารถให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดอี้กดว้ย 

ต้องการข้อมูลเพิม่เติม? 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างแผนการเล้ียงดูบุตร สามารถรับไดจ้าก:  

• สายบริการให้ค  าปรึกษาดา้นความสมัพนัธ์ในครอบครัว 1800 050 321 

• ศูนยค์วามสมัพนัธ์ในครอบครัวและบริการระงบัขอ้พิพาทอ่ืนๆในครอบครัว (โทร 1800 050 321 

เพ่ือหาว่ามีบริการอะไรอยูใ่กลบ้า้นท่าน) และ 
•  ความสมัพนัธ์ในครอบครัวออนไลน์  ท่ี www.familyrelationships.gov.au 

http://www.familyrelationships.gov.au/

