
 

 

การขจดักรณีพิพาทในครอบครัว 
รัฐบาลออสเตรเลียให้ทุนอุดหนุนบริการขจดักรณีพิพาทในครอบครัว เพ่ือช่วยครอบครัวออสเตรเลีย ปรึกษาหารือและตกลงกนั 

เก่ียวกบัขอ้ตกลงท่ีตรงกบัผลประโยชนท่ีดีท่ีสุดของบุตรของตน โดยไม่ตอ้งไปศาล 

การขจัดกรณพีพิาทในครอบครัว (FDR) คืออะไร? 

การขจดักรณีพิพาทในครอบครัว (FDR) คือค าศพัทท์างกฎหมายส าหรับบริการ (เช่น การไกล่เกล่ียประนีประนอม) 

ท่ีช่วยผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการแยกกนัอยูห่รือการหยา่เพ่ือแกไ้ขขอ้พิพาทในครอบครัว FDR สามารถช่วยคนให้สามารถตกลงกนั 

เก่ียวกบัเร่ืองราวหลากหลาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์น เงินและท่ีส าคญัท่ีสุด – บุตรของพวกเขา 

บริการ FDR ให้โดยบุคคลและองคก์รหลากหลาย ตวัอยา่ง เช่น ศูนยค์วาม สมัพนัธ์ในครอบครัว องคก์รชุมชน 

คณะกรรมาธิการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (ลีกลั เอด) และบุคคล เช่นทนาย นกัสงัคมสง เคราะห์หรือนกั จิตวิทยา เป็นคน้ 

ถา้ท่านอยูใ่นทอ้งท่ีห่างไกล ท่านอาจเขา้ถึงบริการ FDR ได ้เช่น ทางโทรศพัท ์

FDR เป็นกระบวนการทีบ่ังคับไหม? 

เพ่ือท่ีจะขอให้ศาลครอบครัวออกค าสัง่การเล้ียงดูบุตร (Parenting Order) ให้ท่าน ท่านตอ้งมีใบรับรองท่ีผูป้ฏิบติั FDR ออกให้ 
นอกจากว่ามีขอ้ยกเวน้หน่ึงหรือสองอยา่งต่อไปน้ี: 

• ท่านก าลงัขอค าสั่งตามค ายนิยอม (Consent Orders) 

• ท่านก าลงัตอบค าร้อง 
• เร่ืองฉุกเฉิน 

• เคยมีหรือมีความเส่ียงเร่ืองการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวหรือการทารุนบุตร 
• ฝ่ายหน่ึงไม่สามารถเขา้ร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพ (ต.ย.เช่น เน่ืองจากความพิการ) หรือ 
• คนหน่ึงฝ่าฝืนและแสดงความไม่เคารพค าสัง่ศาล ท่ีออกเม่ือสิบสองเดือนท่ีผา่นมาอยา่งร้ายแรง 

เง่ือนไขส าหรับการเขา้ร่วมใน FDR ใชก้บัค  าร้องใหม่ และค าร้องท่ีขอเปล่ียนแปลงค าสัง่การเล้ียงดูบุตรฉบบัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ผูป้ฏิบติั FDR 
ท่ีไดรั้บการรับรอง ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายครอบครัว (ผูป้ฏิบติัการขจดักรณีพิพาทในครอบครัว -Family Dispute Resolution 

Practitioners)  2008 เท่านั้นจึงจะสามารถออกใบรับรองให้ได ้

 

 



 

 

ท าไมจึงต้องลอง FDR? 

FDR สามารถช่วยท่านและสามีหรือคู่ครองคนเก่าของท่าน ให้ตกลงกนัเร่ืองทางออกหรือการแกปั้ญหาท่ีเหมาะกบัท่านทั้งสอง – และบุตรของท่าน 

เป็นส่ิงท่ีปฏิบติัได ้เป็นความลบัและไดผ้ล! 

ท่านควรลองใช ้FDR ก่อนไปศาล ถา้ท่านสามารถระงบัความแตกต่างของท่านได ้ท่านจะประหยดัเวลา เงินและความเครียดอีกมากมาย FDR 

จะท างานได ้ทั้งสองฝ่ายตอ้งให้โอกาสมนั 

ผู้ปฏิบัติ FDR จะให้ข้อมูลอะไรแก่ข้าพเจ้า? 

ก่อนท่านเร่ิม FDR ผูป้ฏิบติั FDR ตอ้งแจง้ให้ท่านทราบเก่ียวกบัขั้นตอนของ FDR สิทธิของท่าน 

(รวมถึงสิทธิของท่านท่ีจะร้องเรียนเก่ียวกบับริการ) คุณวุฒิของเขา และค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งจ่าย 
ถา้ท่านก าลงัพยายามจะขจดักรณีพิพาทเก่ียวกบับุตรของท่าน ผูป้ฏิบติั FDRตอ้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบัแผนการเล้ียงดูบุตร และบริการอ่ืนๆ ท่ีช่วยท่านได ้

ใครจะไป FDR ได้? 

ผูท่ี้มีความขดัแยง้จ าเป็นตอ้งเขา้มาเก่ียวขเ้องกบักระบวนการ FDR ถา้เป็นเร่ืองเหมาะสม ท่านสามารถน าสมาชิกในครอบครัว 
หรือผูใ้ห้การสนบัสนุนหน่ึงคนมากบัท่าน ซ่ึงรวมถึงทนายของท่านดว้ย อยา่งไรก็ตาม การปรากฏตวัของทนายท่ีบริการ FDR 

นั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูใ้ห้บริการ ถา้ท่านวางแผนจะน าทนายของท่านมาดว้ย ท่านควรปรึกษาผูใ้ห้บริการ FDR โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเร็วได ้  

บุตรของข้าพเจ้าจะรวมอยู่ใน FDRด้วยหรือไม่? 

ไม ่แต่ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ของท่านและองคป์ระกอบอีกหลายอยา่ง เช่น อายแุละวฒิุภาวะของบุตรของท่าน ผูใ้ห้ค  าปรึกษาของครอบครัว 
หรือนกัจิตวิทยาเด็ก อาจพดูกบับุตรของท่าน น่ีจะเกิดข้ึนเม่ือบิดามารดาให้ความยนิยอมเท่านั้น 

จะเกดิอะไรขึน้ระหว่าง FDR ? 

ก่อน FDR จะเร่ิมได ้จะมีการประเมินวา่ FDR เหมาะสมส าหรับสถานการณ์ของท่านไหม ผูป้ฏิบติั FDR มีความเป็นกลาง และจะไม่เขา้ขา้งใคร 
พวกเขาสามารถช่วยท่านส ารวจปัญหาครอบครัว ดว้ยวิธีท่ีชดัเจนและถูกตอ้ง ไม่เหมือนการให้ค  าปรึกษา FDR ไม่เนน้ทางดา้นอารมณ์ของความสมัพนัธ์ 
แต่เนน้เร่ืองการขจดักรณีพิพาทเฉพาะเจาะจง 

เราขอให้ท่านพยายามอยา่งจริงใจ ท่ีจะขจดักรณีพิพาท โดยความช่วยเหลือ ของผูป้ฏิบติั FDR 

FDR สามารถช่วยท่านทั้งสองให้ปรึกษาหารือกนั ดูทางเลือกและคิดค านวณว่า จะไปถึงการตกลงกนัได ้อยา่งดีท่ีสุด อยา่งไร ท่ีส าคญัคือ 
ท่านสามารถใช ้FDR ในการสร้างแผนการเล้ียงดูบุตร เพ่ือก าหนดขอ้ตกลงส าหรับบุตรของท่าน นอกจากน้ี ผูป้ฏิบติั FDR จะช่วยตรวจสอบ 
วา่ทุกคนเขา้ใจ วา่มีการพดูอะไร และตกลงอะไรกนัไปแลว้ 

เม่ือ FDR ไม่ไดผ้ล ผูป้ฏิบติั FDRสามารถเสนอแนะทางเลือกอยา่งอ่ืนได ้เช่น การให้ค  าปรึกษาครอบครัว 

แล้วถ้าท่านรู้สึกไม่ปลอดภัยล่ะ? 

เป็นเร่ืองส าคญั ท่ีท่านจะตอ้งรู้สึกปลอดภยั และปลอดภยัก่อน ระหวา่งและหลงั FDR 



 

 

ถา้ท่านกงัวล เก่ียวกบัความปลอดภยัของท่าน หรือความปลอดภยัของบุตรของท่าน ท่านควรแจง้ให้เจา้หนา้ท่ี ท่ีบริการ FDR ทราบ 

โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเร็วได ้น่ีอาจจะหมายความวา่ FDR ยติุ หรือไม่ด าเนินการ อยา่งไรก็ตาม ถา้ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ พวกเขาก็สามารถเขา้ร่วมใน 

FDR โดยท่ีไม่อยูใ่นห้องเดียวกนัได ้ 

ไม่มีเง่ือนไขให้ท  า FDR ถา้มีการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวหรือการทารุนเด็ก 

จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร? 

FDR อาจเป็นวิธีท่ีเร็วกว่าและถูกกวา่การไปศาล หรือการจ่ายค่าธรรมเนียมดา้นกฎหมาย บริการ FDR อาจรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

ตามสถานการณ์ทางการเงินของท่าน ท่านควรบอกให้บริการ FDR ทราบ ถา้ท่านเป็นผูมี้รายไดน้อ้ย หรือมีปัญหาดา้นการเงิน 

ส่ิงทีพู่ดที่ FDR เป็นความลบัไหม และสามารถถูกน าไปใช้ในศาลได้ไหม? 

ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีท่านพดูต่อหนา้ผูป้ฏิบติั FDR เป็นความลบั – ยกเวน้บางสถานการณ์ เพ่ือป้องกนัการคุกคามท่ีร้ายแรง ต่อชีวิตหรือสุขภาพ 
ของผูใ้ดผูห้น่ึง หรือการประกอบอาชญากรรม 

ส่ิงท่ีพดูระหว่าง FDR ไม่สามารถถูกน าไปใชใ้นศาลได ้อยา่งไรก็ตาม ผูป้ฏิบติั FDR ตอ้งรายงานการทารุนเด็ก หรือส่ิงอ่ืนท่ีพดู ซ่ึงช้ีให้เห็น 
วา่เด็กมีความเส่ียงของการทารุน และน่ีอาจถูกน าไปเป็นพยานหลกัฐานในศาลได ้ในบางสถานการณ์ 

จะเกดิอะไรขึน้กบัข้อตกลงต่างๆ ทีอ่าจมีขึน้ที่ FDR? 

ถา้ท่านบรรลุขอ้ตกลงส าหรับบุตรของท่าน น่ีจะสามารถบนัทึกลงไป วา่เป็นแผนการเล้ียงดูบุตรได ้แผนการเล้ียงดูบุตร จะตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ลงวนัท่ีและทั้งบิดามารดา ตอ้งเซ็นช่ือก ากบั ขอ้ตกลงหรือแผนการเล้ียงดูบุตรของท่าน สามารถรวมถึง กลไกในการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลง 
และการขจดักรณีพิพาท อน่ึง ถา้จ  าเป็น ก็อาจน าแผนการเล้ียงดูบุตร มาต่อรองกนัใหม่ได ้เม่ือเวลาผา่นไป   

โปรดพึงทราบว่า การเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกบั ขอ้ตกลงดา้นการดูแลส าหรับบุตรของท่าน สามารถมีผลกระทบต่อเงินค่าเล้ียงดูบุตร 
เงินสนบัสนุนรายได ้และเงินช่วยเหลือครอบครัว มีกฎพิเศษ เก่ียวกบัการรวมเงินค่าเล้ียงดูบุตร ไวใ้นแผนการเล้ียงดูบุตรของท่าน ตวัอยา่ง เช่น 

ถา้แผนการเล้ียงดูบุตรของท่าน ระบุจ  านวนเงินค่าเล้ียงดูบุตร  Child Support จะไม่สามารถน าไปบงัคบัใชไ้ด ้
นอกจากมนัจะเป็นขอ้ตกลงค่าเล้ียงดูบุตร ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย และท่านหรือบิดามารดาอีกฝ่ายหน่ึง ขอให้ Child Support ยอมรับขอ้ตกลงนั้น 

ถา้ท่านตอ้งการจะท า ขอ้ตกลงฉบบัสุดทา้ย ส าหรับแผนการเล้ียงดูบุตร เก่ียวกบัทรัพยสิ์น /การผกูมดัตามกฎหมาย ของขอ้ตกลงทางการเงินของท่าน 

ท่านจะสามารถขอให้ศาล เปล่ียนขอ้ตกลงของท่าน  เป็นค าสั่งตามค ายนิยอม (Consent Order)ได ้ท่านสามารถท าเช่นน้ีไดด้ว้ยตนเอง 
หรือขอให้ทนายของท่านท าให้ท่านก็ได ้  

แล้วถ้า  FDR ไม่ส าเร็จล่ะ? 

แมว้า่ท่านจะไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงกนั FDR ก็อาจช่วยได ้ตวัอยา่งเช่น ท าให้ท่านและอดีตคู่สมรส หรือคู่ครองของท่าน สามารถส่ือสารกนัไดดี้ข้ึน 

ถา้ท่านลองใช ้FDR แต่ยงัจ  าเป็นตอ้งไปศาล เพ่ือขอค าสั่งแผนการเล้ียงดูบุตรจากศาล ท่านจ าเป็นตอ้งมี ใบรับรองจากผูป้ฏิบติั FDR 

ท่ีไดรั้บการรับรองคุณวฒิุ 

ใบรับรองจะกล่าวถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไปน้ี: 



 

 

• ท่านและอีกฝ่ายหน่ึง ไดเ้ขา้ร่วมการระงบักรณีพิพาทและพยายามอยา่งแทจ้ริงแลว้  
• ท่านและอีกฝ่ายหน่ึง ไดเ้ขา้ร่วมการระงบักรณีพิพาท แต่ฝ่ายหน่ึงหรือทั้งสองฝ่ายไมไ่ดย้ายามอยา่งแทจ้ริง 
• อีกฝ่ายหน่ึงไม่ไดเ้ขา้ร่วม 
• ผูป้ฏิบติั FDR ตดัสิน วา่กรณีของท่านไม่เหมาะสมส าหรับการ FDR  หรือ  
• ผูป้ฏิบติั FDR ตดัสิน วา่เป็นการไม่เหมาะสม ท่ีจะด าเนินเร่ืองผา่นกระบวนการ FDR  ต่อไป 

นอกจากน้ี ท่านยงัควรทราบดว้ยว่า ถา้ท่านไม่เขา้ร่วม FDR หรือไม่พยายามอยา่งแทจ้ริง ท่ีจะเขา้ร่วม น่ีอาจมีผล ต่อเวลาการพิจารณาคดีของท่าน 
ในศาลได ้ศาลอาจสั่ง ให้ท่านจ่ายค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ของอีกฝ่ายหน่ึงดว้ย 

ข้าพเจ้าจะติดต่อผู้ปฏิบัติ FDR ทีไ่ด้รับการรับรองคุณวุฒิได้อย่างไร? 

ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม โทรไปท่ี สายบริการให้ค  าปรึกษาดา้นความสมัพนัธ์ในครอบครัว หมายเลข 1800 050 321 ระหวา่งเวลา  8 น. ถึง 20 น. 

วนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ และ 10 น. ถึง 16 น. วนัเสาร์ (ยกเวน้วนัหยดุราชการแห่งชาติ) 

นอกจากน้ี ท่านยงัสามารถไปดู ความสมัพนัธ์ในครอบครัวออนไลน์ ไดท่ี้ www.familyrelationships.gov.au 

ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั Child Support โปรดดูท่ี www.humanservices.gov.au  

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

