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Fact 
sheet 

การแกปั้ญหาเกีย่วกบัค ารอ้งเรยีนและความกงัวลตา่งๆ  
เอกสารขอ้เท็จจรงิ (Thai) 

ในเอกสารขอ้เท็จจรงินี ้

คณุมสีทิธทิีจ่ะขอใหเ้รารับฟัง และตอบสนองตอ่ปัญหา

ตา่งๆ ทีค่ณุรอ้งเรยีนเกีย่วกับเรา เอกสารขอ้เท็จจรงิฉบับ

นี้จะอธบิายถงึ 

เราจะทราบถงึความ 

กังวลของคณุได ้

อยา่งไร 

คณุสามารถพดูกับเจา้หนา้ที่

ของเราส านักงานหรอืแจง้

ความกังวลของคณุเป็นลาย

ลักษณ์อักษร 

เราจะท าอะไรบา้ง ขัน้ตอนตา่งๆ ทีเ่ราจะท าหลังจาก

ทีเ่ราทราบปัญหาจากคณุ 

คณุจะเขยีนค ารอ้งเรยีนอยา่งไร? 

หากคณุมคีวามกงัวลเกีย่วกับการตดิตอ่ส านักงานผู ้

อนุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Office of the Public Guardian) 

โปรดโทรศัพทห์าเราเพือ่ทีเ่ราจะไดส้ามารถพูดคยุ

เกีย่วกับส ิง่ทีค่ณุกงัวล และหากคณุตอ้งการเขยีนค า

รอ้งเรยีน โปรดปฏบัิตติามขัน้ตอนตา่งๆดา้นลา่งนี้ 

หากเป็นไปได ้โปรดตดิตอ่เราเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร  

คณุสามารถเขยีนค ารอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการถงึ

ส านักงานผูอ้นุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ได ้โดย 

• เขยีนเป็นจดหมายหรอือเีมลถงึเรา 

• โทรศพัทห์รอืสง่แฟกซห์าเรา 

• ท านัดหมายเพือ่พบเราทีส่ านักงานดารว์นิหรอือ

ลสิสปรงิส ์

• กรอกแบบฟอรม์บนเว็บไซตข์องเรา 

เป็นการดทีีส่ดุหากคณุเขยีนค ารอ้งเรยีนเป็นลายลักษณ์

อักษร เพราะจะชว่ยใหเ้ราไดรั้บขอ้มลูสรุปทีถู่กตอ้งของ

ปัญหานัน้ๆ แตห่ากคณุไมส่ามารถเขยีนถงึเราได ้

เจา้หนา้ทีข่องเราสามารถชว่ยคณุได ้

ระบขุอ้มลูท ัง้หมดทีเ่ราตอ้งการ 

โปรดระบขุอ้มลูใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีค่ณุท าได ้เพือ่ชว่ยเราใน

การด าเนนิการกับค ารอ้งเรยีนของคณุ โปรดพยายามระบวุา่ 

• เกดิอะไรขึน้บา้ง?  

• เกดิข ึน้เมือ่ไรและทีใ่ด? 

• มใีครทีเ่กีย่วขอ้งบา้ง?  

• คณุตอ้งการผลลพัธอ์ะไร? 

 

หากคณุไมพ่อใจกับผลการตดัสนิของเรา คณุสามารถ

ขอใหม้กีารทบทวนผลการตดัสนินัน้ได ้เราจะอธบิายเรือ่งนี้

ในหนา้ถัดไป 

เราจะท าอะไรบา้ง? 

เราจะเขยีนจดหมายถงึคณุภายใน 10 วันท าการ 

หลังจากไดรั้บค ารอ้งเรยีนของคณุ เพือ่ยนืยันวา่เราได ้

รับค ารอ้งเรยีนของคณุแลว้ และเพือ่อธบิายขัน้ตอนการ

ด าเนนิการ 

จดหมายนี้ จะระบรุายละเอยีดการตดิตอ่ส าหรับบคุคลที่

จัดการกับค ารอ้งเรยีนของคณุ 

พจิารณาปญัหาตา่งๆ 

ในการพจิารณาค ารอ้งเรยีนของคณุนัน้ เราจะ 

• ระบแุละบันทกึปัญหาตา่งๆ อยา่งชดัเจน 

• ตัดสนิใจวา่จะด าเนนิการอยา่งไร 

ด าเนนิการหากจ าเป็น 

หากจ าเป็นตอ้งด าเนนิการเพิม่เตมิ เราจะ 

1 รวบรวมและทบทวนเอกสารหรอืหลักฐานตา่งๆ 

2 แสวงหาและบันทกึขอ้มลูจากบคุคลอืน่ เชน่ การ

สัมภาษณ์บคุคล 

3 วเิคราะหข์อ้มลูทีเ่ราม ี

เราอาจตดิตอ่คณุ เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง และบคุคลอืน่ๆ 

เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูมากขึน้ 

แจง้ผลลพัธใ์หค้ณุทราบ 

เราจะตัดสนิวา่เราจะพจิารณา หรอืพจิารณาบางสว่น 

หรอืไมพ่จิารณาค ารอ้งเรยีนของคณุ โดยจะแจง้ใหค้ณุ

ทราบถงึการผลตดัสนิของเรา และแจง้ใหค้ณุทราบหาก

มกีารด าเนนิการเพิม่เตมิตอ่ไปอยา่งใด 

เรามุง่ทีจ่ะด าเนนิการทัง้หมดใหเ้สร็จภายใน 30 วัน ใน

กรณีทีซ่ับซอ้นอาจใชเ้วลานานขึน้ ซึง่เราจะแจง้ใหค้ณุ

ทราบหากตอ้งใชเ้วลานาน 

หากคณุไมพ่อใจกับผลค ารอ้งเรยีนของคณุ คณุสามารถ

ตดิตอ่ Northern Territory Health and Community 

Services Complaints Commission ทีห่มายเลข 

1800 004 474 
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Fact 
sheet 

การทบทวนค าตดัสนิของผูอ้นุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้  
(Public Guardian)  เอกสารขอ้เท็จจรงิ (Thai) 

ในเอกสารขอ้เท็จจรงินี ้

จะท าอะไรไดบ้า้ง หาก

คณุไมเ่ห็นดว้ยกับผล

การตัดสนิของเรา 

ขอ ‘ถอ้ยแถลงแหง่เหตผุล’ 

(Statement of Reasons) หรอื

ขอใหม้กีารทบทวน 

เราทบทวนผลการ

ตัดสนิอยา่งไร 

ขัน้ตอนตา่งๆ ทีเ่ราด าเนนิการ 

หากคณุขอใหม้กีารทบทวน 

คณุสามารถท าอะไรไดบ้า้ง หาก

คณุไมพ่อใจกบัผลการตดัสนิน ัน้? 

หากคณุไมเ่ห็นดว้ยกับผลการตัดสนิของส านักงาน ผู ้

อนุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Office of the Public Guardian) 

คณุสามารถขอขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับผลการตดัสนิ ซึง่

จะแตกตา่งจากการเขยีนค ารอ้งเรยีน 

ขอ ‘ถอ้ยแถลงแหง่เหตผุล’  

ถอ้ยแถลงแหง่เหตผุล ระบถุงึส ิง่ทีเ่ราพจิารณา เมือ่เรา

ท าการตัดสนิ เชน่  

• ผูท้ีเ่ราพดูคยุดว้ยและความคดิเหน็ของพวกเขา 

• ขอ้ก าหนดทางกฎหมายตา่งๆของพระราชบัญญัต ิ

Guardianship of Adults Act 2016 

• ผลประโยชนส์งูสดุของผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารอนุบาล

ทีม่คีนท าหนา้ทีต่ัดสนิใจแทน 

• ทางเลอืกทีม่ขีอ้จ ากัดนอ้ยทีส่ดุ 

เราจะสง่ถอ้ยแถลงใหค้ณุภายใน 28 วัน หลังจากทีไ่ด ้

รับค ารอ้งของคณุ 

ขอใหม้กีารทบทวนผลการตดัสนิของเรา 

หากถอ้ยแถลงเกีย่วกับเหตผุล ไมไ่ดช้ว่ยแกปั้ญหาความ

กังวลของคณุ คณุสามารถขอใหม้กีารทบทวนผลการตัดสนิ 

ซึง่คณุตอ้งท าค าขอเป็นลายลักษณ์อักษร และระบวุา่ 

• ท าไมคณุถงึคดิวา่ผลการตัดสนิมคีวามผดิพลาด

หรอืบกพร่อง 

• ขอ้เท็จจรงิทีส่ าคญัอืน่ใดบา้งทีค่วรไดรั้บการพจิารณา 

• คณุตอ้งการผลลพัธอ์ะไร 

จะเกดิอะไรบา้งในการทบทวน? 

การยนืยนัการทบทวนของเรา 

ผูจั้ดการระดับอาวโุส จะเป็นผูพ้จิารณาค ารอ้งของคณุ

และตดัสนิวา่จะจัดใหม้กีารทบทวนหรอืไม ่

 

 

 

 

จากนัน้เราจะเขยีนจดหมายถงึคณุภายใน 10 วันท าการ

หลังจากทีไ่ดรั้บค ารอ้งของคณุเพือ่แจง้ใหค้ณุทราบวา่

เกดิอะไรขึน้บา้ง 

การแจง้ผลใหคุ้ณทราบ 

เจา้หนา้ทีร่ะดับอาวโุสผูไ้มม่สีว่นเกีย่วขอ้งมากอ่นจะเป็น

ผูท้บทวนผลการตัดสนิ โดยจะเขยีนรายงานถงึผูอ้นุบาล

ทีรั่ฐแตง่ตัง้ซ ึง่จะเป็นผูท้ีย่อมรับ เปลีย่นแปลง หรอื

ปฏเิสธค าแนะน านัน้ๆ 

จากนัน้เราจะแจง้ผลเป็นลายลักษณ์อกัษร เรามุง่ทีจ่ะ

ด าเนนิการทัง้หมดใหเ้สร็จภายใน 30 วัน ในกรณีที่

ซับซอ้นอาจใชเ้วลานานขึน้ ซึง่เราจะแจง้ใหค้ณุทราบ

หากตอ้งใชเ้วลานาน 

ด าเนนิเร ือ่งเพิม่เตมิ 

หากคณุไมพ่อใจกับผลค ารอ้งเรยีนของคณุ คณุสามารถ

ตดิตอ่ Northern Territory Civil and Administrative 

Tribunal ทีห่มายเลข 1800 604 622 

 
ส านกังานผูอ้นุบาลทีร่ฐัแตง่ต ัง้ (Office of the 
Public Guardian) 

 

 

 

 

1800 810 979   

(8.00–16.00 น. วนัท าการปกต)ิ 

public.guardian@nt.gov.au 

www.publicguardian.nt.gov.au 

08 8942 6891 

 
ส านกังานดารว์นิ 

 Darwin Corporate Park, Building 3,  

First Floor, 631 Stuart Highway Berrimah 

 PO Box 40596 Casuarina NT 0811 

 
ส านกังานอลสิสปรงิส ์

 Jalistan House, First Floor,  

18 Parsons Street (cnr Todd Mall) 

 PO Box 721 Alice Springs NT 0871 

  
 


