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 Fact 
sheet 

ค าถามทีพ่บบอ่ย การอนุบาลผูใ้หญใ่น 
รัฐนอรเ์ทริน์เทรร์ทิอร ี เอกสารขอ้เท็จจรงิ (Thai) 

ในเอกสารขอ้เท็จจรงินี ้

เอกสารขอ้เท็จจรงิฉบับนี้ จะตอบค าถามทั่วไปบาง

ค าถาม ทีเ่ราไดย้นิเกีย่วกับการอนุบาลผูใ้หญ ่

ค าถามเหลา่นัน้เกีย่วกับ 

• ผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาล 

• กระบวนการการอนุบาล 

• ปัญหาและการเปลีย่นแปลงตา่งๆ 

ผูใ้หญท่ีอ่ยูภ่ายใตค้ าส ัง่ใหม้กีาร
อนบุาล 

การอนบุาลคอือะไร? 

การอนุบาลคอืวธิหีนึง่ทางกฎหมายในการแตง่ตัง้บคุคล 

(ผูอ้นุบาล) ใหด้ าเนนิการเรือ่งบางอยา่งทีเ่ป็นเรือ่งสว่น

บคุคลหรอืเรือ่งทางการเงนิ ใหก้ับผูใ้หญ่ทีม่ ี‘บกพรอ่ง

ในความสามารถในการตัดสนิใจ’ และตอ้งการใหใ้ครบาง

คนชว่ยในการตัดสนิใจ 

‘บกพรอ่งในความสามารถในการ

ตดัสนิใจ’ คอือะไร? 

‘บกพร่องในความสามารถในการตดัสนิใจ’ คอืกรณีที่

บคุคลหนึง่มปัีญหาในการ 

• เขา้ใจหรอืจดจ าขอ้มลูเกีย่วกับเรือ่งสว่นบคุคล หรอื

เรือ่งทางการเงนิของตน 

• ชัง่น ้าหนักขอ้มลูเหลา่นี้ เพือ่น าไปตัดสนิใจดว้ย

เหตผุลและตัดสนิดว้ยการมขีอ้มลูพรอ้ม 

• ถ่ายทอดสิง่ทีต่นตัดสนิใจ 

ความสามารถในการตัดสนิใจของผูใ้หญ่ อาจถอืวา่มี

ความบกพร่อง ถงึแมว้า่ 

• ความบกพร่องเกดิขึน้เพยีงบางครัง้ หรอืเกดิข ึน้

แตกตา่งกันตามสถานการณ ์

• ผูใ้หญ่คนนัน้สามารถตัดสนิใจเรือ่งสว่นบคุคลหรอื

เรือ่งทางการเงนิไดบ้างเรือ่ง 

ผูใ้หญ่จะถอืมคีวามสามารถในการตดัสนิใจจนกวา่จะ

แสดงใหเ้ห็นวา่บกพร่องในการตัดสนิใจ 

 มาตราที ่5 ของพระราชบัญญัต ิGuardianship of 
Adults Act 2016 ใหค้ าจ ากัดความของค าวา่
ความสามารถในการตัดสนิใจ (decision-making 
capacity) 

 

ใครเป็นผูแ้ตง่ต ัง้ผูอ้นุบาล? 

Northern Territory Civil and Administrative Tribunal 

(NTCAT) คอืผูม้อี านาจในการแตง่ตัง้ผู ้อนุบาล NTCAT 

จะแตง่ตัง้ผูอ้นุบาลเมือ่พอใจวา่ผูใ้หญท่ีถู่กเสนอใหม้กีาร

อนุบาล 

• บกพร่องในความสามารถในการตดัสนิใจในเรือ่งสว่น

บคุคลหรอืเรือ่งทางการเงนิของตนบางเรือ่งหรอืทัง้หมด 

• ตอ้งมผีูอ้นุบาลส าหรับเรือ่งเหลา่นี ้

ใครสามารถเป็นผูอ้นบุาลไดบ้า้ง? 

ผูอ้นุบาล อาจเป็น 

• ผูใ้หญ่ทีม่คีณุสมบัตไิดรั้บแตง่ตัง้เป็นผูอ้นุบาลได ้

• ผูอ้นุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Public Guardian) 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Public Trustee) 

(ส าหรับเรือ่งทางการเงนิ) 

• ผูม้คีณุสมบัตดิังกลา่วมาขา้งตน้อยา่งนอ้ยหนึง่ขอ้ 

สามารถมผีูอ้นบุาลมากกวา่หนึง่คนได้

หรอืไม?่ 

ได ้ทาง NTCAT สามารถแตง่ตัง้ผูอ้นุบาลใหส้ าหรับ

ผูใ้หญ่ไดส้องคนหรอืมากกวา่นัน้ โดยจะท าส ิง่เหลา่นี ้

• ร่วมกัน หมายถงึ ผูอ้นุบาลทกุคนตอ้งตกลงและ

ตัดสนิใจร่วมกัน 

• แยกกัน หมายถงึ ผูอ้นุบาลแยกหนา้ทีก่ันตดัสนิใจ

ในเรือ่งทีแ่ตกตา่งกนั 

• ร่วมกันและแยกกนั ผูอ้นุบาลสามารถใชอ้ านาจของ

ตนในการตดัสนิใจร่วมกันหรอืตัดสนิใจเอง แตค่วร

เห็นชอบดว้ยกัน 

กรณีทีต่อ้งมผีูอ้นบุาลเรง่ดว่นจะตอ้งท า

อยา่งไร? 

ทาง NTCAT สามารถออกค าสั่งใหม้กีารอนุบาลแบบ

ชัว่คราวใหไ้ด ้ขณะทีต่ดัสนิเกีย่วกับการยืน่ค ารอ้งอยู ่

หาก NTCAT เชือ่อยา่งมเีหตผุลวา่ ผูใ้หญ่ทีถ่กูเสนอให ้

มกีารอนุบาลนัน้บกพรอ่งในความสามารถในการ

ตัดสนิใจ และตอ้งมผีูอ้นุบาลโดยดว่น 

ฉนัสามารถจดทะเบยีนค าส ัง่ระหวา่งรฐั  

ไดห้รอืไม?่  

ได ้คณุสามารถยืน่ค ารอ้งตอ่ NTCAT เพือ่จดทะเบยีน

ค าสั่งระหวา่งรัฐได ้หากปัจจบัุนนี้ ผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใต ้

ค าสั่งใหม้กีารอนุบาลอาศัยอยูใ่นนอรเ์ทริน์เทรร์ทิอร ี
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กระบวนการการอนบุาล 

ใครสามารถยืน่ค ารอ้งขอการอนบุาลได้

บา้ง? 

บคุคลทีม่ผีลประโยชนใ์นความเป็นอยูข่องผูใ้หญ่ทีอ่ยู่

ภายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาล หรอืตัวผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใต ้

ค าสั่งใหม้กีารอนุบาลเอง สามารถยืน่ค ารอ้งขอใหม้กีาร

แตง่ตัง้ผูอ้นุบาลได ้ 

มกีารแตง่ต ัง้ผูอ้นบุาลอยา่งไร? 

บคุคลทีม่คีวามกงัวลเกีย่วกับผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่ให ้

มกีารอนุบาล หรอืตัวผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีาร

อนุบาลเองจะตอ้งยืน่ค ารอ้งตอ่ NTCAT เพือ่ขอค าสั่ง

ใหม้กีารอนุบาล 

ค าส ัง่ใหม้อีนบุาล คอือะไร? 

ค าสั่งใหม้อีนุบาล คอืเอกสารทางกฎหมายทีร่ะบถุงึส ิง่ที่

ผูอ้นุบาลสามารถตัดสนิใจแทนผูใ้หญท่ีต่นเป็นผูแ้ทนให ้

ในเรือ่งและและเงือ่นไขใดไดบ้า้ง โดย NTCAT จะให ้

ส าเนาค าสั่งแกผู่อ้นุบาลแตล่ะคนรวมถงึผูใ้หญ่ทีอ่ยู่

ภายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาลดว้ย หลังจากมคี าสัง่แลว้ 

คณุจ าเป็นตอ้งใชท้นายเขา้รว่มการ

พจิารณาของ NTCAT หรอืไม?่ 

ขึน้อยูก่ับคณุเอง ซึง่ตามกฎหมายแลว้ ผูใ้หญ่ทีอ่ยู่

ภายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาลสามารถเลอืกทีจ่ะเป็น

ตัวแทนตนเอง หรอืใหท้นายความมาเป็นตัวแทนของตน 

หรอืหาก NTCAT อนุมัต ิก็สามารถขอใหใ้ครคนอืน่มา

เป็นตัวแทนก็ได ้

 โปรดดูมาตรา 130 ของพระราชบัญญัต ิNorthern 
Territory Civil and Administrative Tribunal Act 2014 

ปญัหาและการเปลีย่นแปลงตา่งๆ  

คณุคยุกบัใคร? 

หากคณุตอ้งการพดูคยุกับใครบางคนเกีย่วกับเรือ่งการ

อนุบาล คณุสามารถตดิตอ่ส านักงานผูอ้นุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ 

(Office of the Public Guardian) หรอื NTCAT ได ้

NTCAT มอี านาจในการ 

• แตง่ตัง้ผูอ้นุบาล รับฟังและตัดสนิค ารอ้งเกีย่วกับ

การอนุบาลทัง้หมด  

• เปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิค าสั่งใหม้กีารอนุบาล  

ผูอ้นุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Office of the Public Guardian) 

สามารถใหข้อ้มลูเกีย่วกับเรือ่งเหลา่นี้แกค่ณุ และ

ตรวจสอบปัญหาใดๆ เกีย่วกับการอนุบาลได ้

คณุสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดจ้ากเว็บไซต ์

NTCAT หากคณุตอ้งการยืน่ค ารอ้งขอใหม้กีารอนุบาล

หรอืเปลีย่นแปลงค าสั่งขอใหม้กีารอนุบาลทีม่อียู ่

 เยีย่มชมเว็บไซต ์ntcat.nt.gov.au/publications.shtml 

 

 

 

 

จะเกดิอะไรขึน้หากฉนักงัวลเกีย่วกบั

พฤตกิรรมของผูอ้นบุาล? 

พระราชบัญญัต ิGuardianship Act ระบคุวามผดิและการ

ลงโทษตา่งๆ ส าหรับผูอ้นุบาลทีไ่มท่ าในสิง่ทีถู่กตอ้ง โดย

ความผดิตา่งๆ นัน้ไดแ้ก ่

• การแอบอา้งวา่เป็นผูอ้นุบาล 

• การใชอ้ านาจของคณุอยา่งไมเ่หมาะสม 

• การชกัจงูผูท้ ีท่ าหนา้ทีต่ดัสนิใจใหใ้ชอ้ านาจของตน

อยา่งไมเ่หมาะสม 

หากคณุมคีวามกงัวลเกีย่วกับสวัสดภิาพของผูใ้หญ่ทีอ่ยู่

ภายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาล หรอืคดิวา่ผูอ้นุบาลไมไ่ด ้

ปฏบัิตติามกฎการอนุบาล คณุสามารถขอให ้NTCAT 

ประเมนิค าสั่งใหมอ่กีครัง้ได ้

จะเกดิอะไรขึน้หากสถานการณ์ของฉนัมี

การเปลีย่นแปลง? 

คณุสามารถยืน่ค ารอ้งตอ่ NTCAT เพือ่เปลีย่นแปลง

ค าสั่งการอนุบาลไดต้ลอดเวลา ซึง่รวมถงึหากคณุ 

• เป็นผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาลทีม่คีน

ตัดสนิใจแทน 

• ไมส่ามารถเป็นผูอ้นุบาลไดอ้กีตอ่ไป 

• มคีวามกังวลเกีย่วกับสวัสดภิาพของผูใ้หญ่ทีอ่ยู่

ภายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาล 

• มเีหตผุลทางกฎหมายอืน่ๆ 

เราขอแนะน าใหค้ณุปรกึษาเราเป็นอนัดับแรก ทีส่ านักงาน

ผูอ้นุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ เพือ่หารอืถงึการเปลีย่นแปลงตา่งๆ 

ทีค่ณุตอ้งการ 

หากคณุเป็นผูอ้นุบาลและเพยีงแคต่อ้งการพักจากหนา้ที่

เป็นเวลาสัน้ๆ เนื่องจากความเจ็บป่วย หรอืเหตผุลส าคญั

อืน่ๆ ผูอ้นุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ อาจสามารถชว่ยคณุได ้

เอกสารส าคญัตา่งๆ 

• พระราชบัญญัต ิGuardianship of Adults Act 2016 

• พระราชบัญญัต ิAdvance Personal Planning Act 2013 

• พระราชบัญญัต ิNorthern Territory Civil and 

Administrative Tribunal Act 2014  

• คูม่อื Understanding guardianship ของเรา 

 ส านกังานผูอ้นุบาลทีร่ฐัแตง่ต ัง้ (Office of the 
Public Guardian) 
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