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Fact 
sheet 

เกีย่วกบัผูอ้นุบาลของคณุ  
เอกสารขอ้เท็จจรงิ (Thai) 

ในเอกสารขอ้เท็จจรงินี ้

หากคณุมผีูอ้นุบาล มันเป็นเรือ่งส าคญัทีจ่ะตอ้งทราบวา่  

ผูอ้นุบาลท าอะไรบา้ง เอกสารขอ้เท็จจรงิฉบับนีอ้ธบิาย

เกีย่วกับ 

ผูอ้นุบาลของคณุ

สามารถท าอะไรได ้

บา้ง 

การตัดสนิใจตา่งๆ ทีเ่กีย่วกับ

ชวีติของคณุ ผูอ้นุบาลสามารถ

ชว่ยคณุได ้

มกีารเลอืกผู ้

อนุบาลของคณุ

อยา่งไร 

ขัน้ตอนตา่งๆ เพือ่ใหไ้ดผ้ลลัพธท์ี่

ดทีีส่ดุส าหรับคณุ 

คณุสามารถท า

อะไรไดบ้า้งหาก

คณุไมเ่ห็นดว้ย 

สิง่ตา่งๆ ทีค่ณุสามารถท าได ้

หากคณุไมช่อบสิง่ทีผู่อ้นุบาล

ตัดสนิใจใหค้ณุ 

ผูอ้นบุาลของคณุจะท าอะไรบา้ง? 

การขอความชว่ยเหลอืดา้นการตดัสนิใจ 

ทีส่ าคญั 

ผูอ้นุบาลคอืคนทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ตามกฎหมาย เพือ่ชว่ย

คณุตัดสนิใจทีส่ าคัญเกีย่วกับเรือ่งตา่งๆ ของคณุ เชน่ 

• สขุภาพ 

• การเงนิ 

• สมบัตสิว่นตัว 

• บา้น (ทีค่ณุอาศัยอยูแ่ละคนทีค่ณุอาศัยอยูด่ว้ย) 

คณุอาจตอ้งมผีูอ้นุบาล หากคณุมปัีญหาในการตัดสนิใจ 

เพือ่ใหเ้กดิผลดหีรอืความปลอดภัยตอ่ชวีติของคณุใน

บางเรือ่ง เราเรยีกปัญหานี้วา่ ‘บกพรอ่งในความสามารถ

ในการตัดสนิใจ’ 

การมผีูอ้นบุาลหนึง่คนหรอืหลายคน 

คณุอาจมมีผีูอ้นุบาลหนึง่คนหรอืหลายคนก็ได ้ข ึน้อยูก่ับ 

สถานการณ์ของคณุ โดยม ีNorthern Territory Civil and 

Administrative Tribunal เป็นผูแ้ตง่ตัง้ผูอ้นุบาลใหค้ณุ 

หากคณุมผีูอ้นุบาลมากกวา่หนึง่คน และผูอ้นุบาลไม่

สามารถ ตกลงในการตัดสนิใจร่วมกนัได ้ผูอ้นุบาล

สามารถขอใหศ้าล Tribunal ชว่ยได ้

 

 

 

การตดัสนิใจวา่ผูอ้นบุาลของคณุ

สามารถท าอะไรไดบ้า้ง 

ศาล Tribunal จะแจง้ใหท้ราบวา่ผูอ้นุบาลแตล่ะคน

สามารถ ตดัสนิใจเรือ่งอะไรไดบ้า้ง และคณุจะไดรั้บ

ส าเนาขอ้มลูนี้ ซ ึง่เรยีกวา่ ค าสัง่ใหม้กีารอนุบาล 

(guardianship order) 

คณุอาจจะมผีูอ้นุบาลทีม่หีนา้ทีเ่พยีงแคช่ว่ยคณุในการ

บรหิาร เงนิของคณุ หรอืผูอ้นุบาลทีม่หีนา้ทีช่ว่ยคณุ

ตัดสนิใจเกีย่วกับ สถานทีท่ีค่ณุอยูอ่าศัย และการ

รักษาพยาบาลของคณุ 

หากคณุมแีผนสว่นบคุคลไวล้ว่งหนา้ แผนนี้จะยังคงมผีล 

เหมอืนเดมิแมว้า่คณุจะมผีูอ้นุบาลก็ตาม 

การไปพบแพทยห์รอืทนัตแพทย ์

หากผูอ้นุบาลของคณุดแูลเรือ่งการรักษาพยาบาลใหค้ณุ 

ผูอ้นุบาลจะชว่ยคณุตดัสนิใจเกีย่วกับประเภทการรักษา

สว่นใหญ่ทีไ่ดรั้บการแนะน าโดยแพทยห์รอืทันตแพทย์

ของคณุ 

แตห่ากผูอ้นุบาลไมเ่ห็นดว้ยกับการตัดสนิใจบางอยา่งใน

เรือ่ง สขุภาพ จะมเีพยีงศาล Tribunal เทา่นัน้ทีส่ามารถ

ตัดสนิ เกีย่วกับส ิง่ทีเ่ราเรยีกวา่ ‘การรักษาพยาบาลทีม่ี

ขอ้จ ากัด’ (restricted health care) ได ้

 โปรดอา่นเอกสารในหัวขอ้ ‘ความเขา้ใจเกีย่วกับ NT 

Guardianship of Adults Act’ ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เรือ่ง การตัดสนิใจเกีย่วกับการรักษาพยาบาลทีม่ ี

ขอ้จ ากดั 

มกีารเลอืกผูอ้นบุาลของคณุ
อยา่งไร? 

การยืน่ค ารอ้งขอค าส ัง่ใหม้กีารอนบุาล 

ผูใ้หญ่ทีห่ว่งใยคณุและเชือ่วา่คณุตอ้งการความ

ชว่ยเหลอื ในการตัดสนิใจ สามารถยืน่ค ารอ้งตอ่ศาล 

Tribunal เพือ่ขอ ค าสัง่ใหม้กีารอนุบาลได ้

ผูท้ีห่ว่งใยคณุอาจถามคณุวา่ 

• คณุคดิอยา่งไรเกีย่วกับการยืน่ค ารอ้ง 

• คณุคดิวา่ใครควรเป็นผูอ้นุบาลของคณุ 
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การมาเขา้รว่มการพจิารณาค ารอ้ง 

จากนัน้ศาล Tribunal จะจัดใหม้กีารพจิารณาความ 

เพือ่ให ้บคุคลทีย่ืน่ขอค าสัง่ใหก้ารผูอ้นุบาลนัน้ สามารถ

อธบิายวา่ท าไม คณุอาจจะตอ้งการผูอ้นุบาล 

การพจิารณาความนี้เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกับคณุ ดังนัน้จงึเป็น

เรือ่ง ทีด่ ีหากคณุสามารถมาไดด้ว้ยตนเอง หรอืสนทนา

ผ่านวดิโีอ หรอืโทรศพัท ์เพือ่บอกวา่คณุคดิอยา่งไร  

แตมั่นไมไ่ดเ้ป็นปัญหาอะไรหากคณุไมต่อ้งการเขา้ร่วม

การพจิารณา หรอืหากคณุตอ้งการใหค้นอืน่เป็นตัวแทน

ของคณุ 

นอกจากนัน้ คณุยังสามารถจา้งทนายดว้ยเงนิของคณุ

เอง เพือ่ใหเ้ป็นตัวแทนในการเขา้ร่วมพจิารณาความ 

หรอืใหเ้พือ่นทีไ่วใ้จไดจั้ดหาบคุคลเป็นตัวแทนใหค้ณุ 

หากคณุคดิวา่คณุไมต่อ้งการผู ้อนุบาล หรอืตอ้งการให ้

ใครเป็นผูอ้นุบาลของคณุ คณุจ าเป็นตอ้งแจง้ใหเ้รา

ทราบ 

การแจง้ใหค้ณุทราบวา่เกดิอะไรขึน้บา้ง 

หากมกีารแตง่ตัง้ผูอ้นุบาลแลว้ ศาล Tribunal และคนที่

ไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นุบาลของคณุ จะแจง้ใหค้ณุ

ทราบ  

ศาล Tribunal จะใหส้ าเนาค าสั่งใหม้กีารอนุบาลแกค่ณุ 

ซึง่จะแจง้ใหค้ณุทราบวา่ ผูอ้นุบาลของคณุ สามารถท า

อะไรใหค้ณุไดบ้า้ง 

ท าอยา่งไรหากคณุไมเ่ห็นดว้ย? 

การเปลีย่นค าส ัง่ใหม้กีารอนุบาล 

หากคณุไมพ่อใจกับสว่นใดๆ ของค าสั่งใหม้กีาร อนุบาล 

คณุสามารถขอใหศ้าล Tribunal ประเมนิค าสัง่การ

อนุบาลนัน้อกีครัง้ 

ศาล Tribunal จะก าหนดวันทีพ่จิารณาการประเมนิใหม ่

เพือ่สามารถตดัสนิใจไดว้า่คณุยังคงตอ้งมผีูอ้นุบาล

หรอืไมห่รอืค าสัง่ของคณุควรมกีารเปลีย่นแปลง 

การถามผูอ้นบุาลของคณุเกีย่วกบัการ

ตดัสนิใจใดๆ 

หากคณุไมเ่ห็นดว้ยกับการตัดสนิใจ ทีผู่อ้นุบาลของคณุ

ตัดสนิใจใหก้ับคณุ คณุควรพดูคยุกับผูอ้นุบาลถงึเหตผุล

ทีค่ณุไมเ่หน็ดว้ย คณุสามารถขอใหบ้คุคลอืน่ชว่ยคณุ

ตัดสนิใจไดห้ากคณุตอ้งการ  

นอกจากนัน้ คณุยังสามารถปรกึษากับศาล Tribunal 

หรอืส านักงานของเรา (Office of the Public 

Guardian) เกีย่วกับการตัดสนิใจนัน้ๆ หมายเลข

โทรศพัทม์ปีรากฏอยูใ่นเอกสารขอ้มลูนี ้

 การทบทวนค าตดัสนิของศาล Tribunal  

หากคณุไมเ่ห็นดว้ยกับค าตัดสนิของศาล Tribunal  

คณุสามารถขอใหม้กีารทบทวนค าตดัสนิได ้

นอกจากนัน้ คณุยังสามารถยืน่อทุธรณ์ตอ่ศาล Supreme 

Court เรือ่งค าถามทางกฎหมาย หากคณุตอ้งการ 

 สว่นที ่5 ของพระราชบัญญัต ิNorthern Territory Civil 

and Administrative Tribunal Act 2014 จะแจง้ใหคุ้ณ

ทราบถงึสทิธใินการทบทวนค าตัดสนิ และการอทุธรณ์  

เอกสารส าคญัตา่งๆ 

• พระราชบัญญัต ิGuardianship of Adults Act 2016 

• พระราชบัญญัต ิNorthern Territory Civil and 

Administrative Tribunal Act 2014 

• พระราชบัญญัต ิAdvance Personal Planning Act 2013 

 
ส านกังานผูอ้นุบาลทีร่ฐัแตง่ต ัง้ (Office of the 
Public Guardian) 

ส าหรับขอ้มลูและการชว่ยเหลอืเกีย่วกบัผูอ้นุบาล 

 

 

 

1800 810 979  

(8.00–16.00 น. วันท าการปกต)ิ 

public.guardian@nt.gov.au 

www.publicguardian.nt.gov.au 

Northern Territory Civil and Administrative 
Tribunal  

ส าหรับค าสัง่ใหม้กีารอนุบาล การยืน่ค ารอ้งและการ

เปลีย่นแปลงตา่งๆ 

 1800 604 622  
(8.45–16.00 น. วันท าการปกต)ิ 

 agd.ntcat@nt.gov.au 

 www.ntcat.nt.gov.au 

ส านกังาน Tribunal ทีด่ารว์นิ (Darwin) 

 The Met Building, CASCOM Building 5, 
Casuarina Village, Level 1, 13–17 
Scaturchio Street, Casuarina NT 0811 

 PO Box 41860, Casuarina NT 0810 

 08 8922 7201  

ส านกังาน Tribunal ทีอ่ลสิสปรงิส ์(Alice Springs) 

 

 

Westpoint Building, 1 Stott Terrace,  
Alice Springs NT 0870 

PO Box 1745, Alice Springs NT 0870 

 08 8951 5442  

  
 


