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 Fact 
sheet 

การยืน่ค ารอ้งขอการอนุบาล 
เอกสารขอ้เท็จจรงิ (Thai) 

ในเอกสารขอ้เท็จจรงินี ้

หากคณุก าลงัคดิวา่จะยืน่ค ารอ้งขอใหม้กีารอนุบาล 

เอกสารขอ้เท็จจรงิฉบับนี้จะท าใหค้ณุทราบขัน้ตอน

ส าคัญตา่งๆ โดยจะอธบิายถงึ 

ใครสามารถยืน่ค า

รอ้งไดบ้า้ง 

ผูใ้หญ่ทีย่ืน่ค ารอ้งใหญ้าต ิเพือ่น 

ลกูคา้ หรอืตนเอง 

ยืน่ค ารอ้งอยา่งไร แบบฟอรม์ตา่งๆ ทีค่ณุ

จ าเป็นตอ้งดาวน์โหลดและกรอก

รายละเอยีด 

จะเกดิอะไรขึน้

ตอ่ไป 

ขัน้ตอนตา่งๆ ทีต่ามมา รวมถงึ

การพจิารณาค ารอ้ง 

มกีารตัดสนิค าสั่ง

ใหม้กีารอนุบาล

อยา่งไร 

ขอ้พจิารณาและขอ้มลูทีส่ าคญั

เกีย่วกับค าสั่งชัว่คราวและค าสั่ง

ส าหรับคนหนุ่มสาว 

ใครสามารถยืน่ค ารอ้งไดบ้า้ง? 

บคุคลทีเ่ป็นผูใ้หญส่ามารถยืน่ค ารอ้งได ้

บคุคลใดก็ตามทีม่อีาย ุ18 ปีข ึน้ไป สามารถยืน่ค ารอ้ง

ขอค าสั่งใหม้กีารอนุบาลใหก้ับสมาชกิครอบครัว เพือ่น 

หรอื ลกูคา้ทีเ่ป็นผูใ้หญท่ีบ่กพร่องในความสามารถใน

การตัดสนิใจ และมปัีญหาในการตัดสนิใจเรือ่งสว่น

บคุคลหรอืเรือ่งการเงนิ 

นอกจากนัน้คณุยังสามารถยืน่ค ารอ้งใหต้นเองได ้

คณุจ าเป็นจะตอ้งมหีลกัฐาน 

คณุจะตอ้งสามารถ 

• ใหข้อ้มลูเกีย่วกับความบกพรอ่งในความสามารถใน

การตัดสนิใจของบคุคลนัน้ และแสดงใหเ้หน็วา่

ความบกพร่องมผีลกระทบตอ่การตัดสนิใจของ

บคุคลนัน้อยา่งไร 

• ระบชุือ่ผูท้ ีค่ณุคดิวา่ควรเป็นผูอ้นุบาลของบคุคลนัน้ 

 โปรดอา่นเอกสารขอ้เท็จจรงิของเราในหัวขอ้ ‘ค าถาม

ทีพ่บบอ่ย เรือ่ง การอนุบาลผูใ้หญใ่นนอรเ์ทริน์เทรร์ิ

ทอร’ี เพือ่เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิ ในเรือ่งความสามารถใน

การตัดสนิใจ และหัวขอ้ ‘ขอ้มลูส าหรับผูอ้นุบาล’ 

เกีย่วกับสิง่ทีผู่อ้นุบาลตอ้งท า  

 

ยืน่ค ารอ้งอยา่งไร? 

กรอกแบบฟอรม์ 

คณุตอ้งยืน่ค ารอ้งตอ่ Northern Territory Civil and 

Administrative Tribunal (NTCAT) เพือ่ขอค าสั่งใหม้ี

การอนุบาล 

1 ไปทีเ่ว็บไซต ์www.ntcat.nt.gov.au และคลกิที่

หนา้เอกสารเผยแพรแ่ละแบบฟอรม์ 

2 ดาวน์โหลดแบบฟอรม์ ‘การยืน่ค ารอ้งขอค าสัง่ใหม้ี

การอนุบาล’ (แบบฟอรม์ AG1) 

3 กรอกแบบฟอรม์และรวบรวมหลักฐานใดๆ ทีค่ณุ

จ าเป็นตอ้งใช ้

4 ยืน่แบบฟอรม์ทีก่รอกสมบรูณแ์ลว้ของคณุตอ่ 

NTCAT ทางอเีมล แฟกซ ์ไปรษณีย ์หรอืมายืน่

ดว้ยตนเอง 

 โปรดอา่นรายละเอยีดการตดิตอ่ NTCAT ทีท่า้ย

เอกสารขอ้เท็จจรงิฉบับนี ้

ไมม่คีา่ธรรมเนียมในการยืน่ค ารอ้ง 

ใหห้ลกัฐานทางการแพทย ์

นอกจากแบบฟอรม์การยืน่ค ารอ้ง คณุจะตอ้งให ้

หลักฐานเกีย่วกับความบกพรอ่งในความสามารถในการ

ตัดสนิใจของผูใ้หญ่ทีถู่กเสนอใหม้กีารอนุบาล เชน่ 

รายงานการประเมนิทางการแพทยห์รอืจติเวชฉบับ

ปัจจบัุน 

คณุสามารถขอใหแ้พทยห์รอืผูเ้ช ีย่วชาญดา้นสขุภาพ 

กรอกใน ‘รายงานโดยผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย ์หรอื

แบบฟอรม์ส าหรับผูเ้ชีย่วชาญทางสขุภาพสาขาอืน่’ 

(แบบฟอรม์ AG3) 

นอกจากนัน้คณุยังอาจจ าเป็นตอ้งจัดหา 

• ค าแถลงเรือ่งคณุสมบัตขิองผูอ้นุบาลทีไ่ดรั้บการ

เสนอชือ่ (แบบฟอรม์ AG2) 

• รายงานของผูด้แูลหลัก (แบบฟอรม์ AG4) 

แบบฟอรม์ทัง้หมดเหลา่นี้อยูใ่นเว็บไซตข์อง NTCAT 

รายละเอยีดการตดิตอ่ NTCAT อยูอ่กีดา้นหนึง่ของ

เอกสารขอ้เท็จจรงิฉบับนี ้
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จะเกดิอะไรขึน้ตอ่ไป? 

NTCAT จะจดัใหม้กีารพจิารณาค ารอ้ง 

NTCAT จะจัดการพจิารณาค ารอ้ง และแจง้ใหค้ณุทราบ

ทางจดหมายวา่จะจัดขึน้เมือ่ไรและทีใ่ด  

ส านักงานผูอ้นุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Office of the Public 

Guardian) จะจัดการค ารอ้งขอ ใหม้กีารอนุบาล ดงันัน้

เจา้หนา้ทีข่องเราอาจตดิตอ่คณุเพือ่ถามค าถามบาง

ประการกับคณุ กอ่นวันพจิารณาค ารอ้ง 

คณุควรมาเขา้รว่มการพจิารณา 

คณุมหีนา้ทีม่าเขา้ร่วมการพจิารณา คณุอาจจ าเป็นตอ้ง

ชว่ยเหลอืบคุคลทีถู่กเสนอใหม้กีารอนุบาลตามค ารอ้งให ้

มาเขา้ร่วมดว้ย 

หากจ าเป็น คณุสามารถมสีว่นร่วมไดโ้ดยผ่านทาง

โทรศพัทห์รอืวดิโีอแทน โปรดแจง้ใหศ้าล Tribunal 

ทราบหากคณุหรอืผูใ้หญ่ทีถู่กเสนอใหม้กีารอนุบาลที่

เกีย่วขอ้งตอ้งการลา่มแปลภาษา 

นอกจากน ัน้คนอืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งยงั

สามารถเขา้รว่มได ้

บคุคลผูม้สีว่นไดเ้สยีใดๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกับผูใ้หญ่ที่

ถูกเสนอใหม้กีารอนุบาล สามารถเขา้ร่วมการพจิารณาได ้

ซึง่บคุคลผูม้สีว่นไดเ้สยีนัน้อาจเป็น 

• ญาต ิหรอืเพือ่นของผูใ้หญ่ทีถู่กเสนอใหม้กีาร

อนุบาล หรอืนักสงัคมสงเคราะห ์

• บคุคลทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืหรอืการดแูล 

• บคุคลอืน่ใดทีม่ผีลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิและเพยีงพอ

ในการปกป้องผลประโยชน์สงูสดุของผูใ้หญ่ทีถู่ก

เสนอใหม้กีารอนุบาล 

• ผูอ้นุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Public Guardian) หรอื

ผูด้แูลผลประโยชน์ทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Public Trustee) 

มกีารตดัสนิค าส ัง่ใหม้กีารอนบุาล
อยา่งไร? 

NTCAT จะพจิารณาปจัจยัหลายประการ 

ในการตัดสนิวา่จะมคี าสั่งใหม้กีารอนุบาลหรอืไมนั่น้ 

NTCAT จะพจิารณาปัจจัยสองประการนี ้

• ลักษณะและระดับของความบกพร่องตอ่

ความสามารถในการตัดสนิใจของผูใ้หญ่ทีถ่กูเสนอ

ใหม้กีารอนุบาล 

• ความตอ้งการตา่งๆ ของผูใ้หญ่ทีถู่กเสนอใหม้กีาร

อนุบาลสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสมหรอืไม ่

หากมกีารจ ากัดอสิรภาพของผูใ้หญ่ทีถู่กเสนอใหม้กีาร

อนุบาลในการตัดสนิใจและมกีารด าเนนิการทีน่อ้ยลง 

NTCAT จะพจิารณาหลักฐานทีค่ณุจัดเตรยีมใหอ้ยา่ง

ละเอยีดและจะพจิารณาประเภทของการตดัสนิใจสว่น

บคุคลและการตดัสนิใจทางการเงนิทีจ่ าเป็นตอ้งกระท า

ในการด าเนนิชวีติของผูใ้หญ่ทีถ่กูเสนอใหม้กีารอนุบาล 

 คนหนุม่สาวก็สามารถขอค าส ัง่ได ้

NTCAT สามารถมคี าสั่งใหม้กีารอนุบาลแกบ่คุคลทีม่ี

อายอุยา่งนอ้ย 17 ปีได ้

ซึง่ตอ้งเป็นทีพ่อใจไดว้า่จะมคีณุสมบัตติามเกณฑใ์นการ

ขอใหม้คี าสั่งเมือ่บคุคลเหลา่นัน้อายคุรบ 18 ปี ค าสั่งทีอ่อก

ใหค้นหนุ่มสาวจะมผีลโดยจะเริม่ตน้เมือ่วันเกดิครบรอบ 18 ปี 

ค าส ัง่ช ัว่คราวเพือ่ชว่ยผูใ้หญท่ีม่คีวาม

จ าเป็นเรง่ดว่น 

ทาง NTCAT ยังสามารถร่างค าสั่งใหม้กีารอนุบาลแบบ

ชัว่คราวได ้หากมกีารยืน่ค ารอ้งแลว้แตยั่งไมไ่ดม้กีารตัดสนิ 

แตน่ั่นตอ้งน่าเชือ่ไดต้ามสมควรวา่ ผูใ้หญ่ทีถู่กเสนอใหม้ี

การอนุบาลคนนัน้ มคีณุสมบัตติามเกณฑท์ีจ่ะขอใหม้ี

ค าสั่ง และมคีวามตอ้งการผูอ้นุบาลอยา่งเร่งดว่น  

เอกสารส าคญัตา่งๆ 

• พระราชบัญญัต ิGuardianship of Adults Act 2016 

• พระราชบัญญัต ิNorthern Territory Civil and 

Administrative Tribunal Act 2014 

ส านกังานผูอ้นบุาลทีร่ฐัแตง่ต ัง้ (Office of the 
Public Guardian)  

ส าหรับขอ้มลูและการชว่ยเหลอืเกีย่วกบัผูอ้นุบาล 

 1800 810 979  

(8.00–16.00 น. วนัท าการปกต)ิ 

 public.guardian@nt.gov.au 

 www.publicguardian.nt.gov.au 

Northern Territory Civil and Administrative 
Tribunal (NTCAT) 

ส าหรับค าสัง่ใหม้กีารอนุบาล การยืน่ค ารอ้งและการ

เปลีย่นแปลงตา่งๆ 

 1800 604 622  

(8.45–16.00 น. วนัท าการปกต)ิ 

 agd.ntcat@nt.gov.au 

 www.ntcat.nt.gov.au 

 08 8922 7201 

ส านกังาน NTCAT ทีด่ารว์นิ 

 The Met Building, CASCOM Building 5, 

Casuarina Village, Level 1, 13–17 

Scaturchio Street, Casuarina NT 0811 

ส านกังาน NTCAT ทีอ่ลสิสปรงิส ์

 Westpoint Building, 1 Stott Terrace,  

Alice Springs NT 0870 

  
 


