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 Fact 
sheet 

ขอ้มลูส าหรับผูอ้นุบาล  
เอกสารขอ้เท็จจรงิ (Thai) 

ในเอกสารขอ้เท็จจรงินี ้

Northern Territory Civil and Administrative Tribunal 

(NTCAT) เป็นหน่วยงานทีแ่ตง่ตัง้ผูอ้นุบาลใหต้ดัสนิใจ

บางอยา่งส าหรับผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาล  

เอกสารขอ้เท็จจรงิฉบับนี้อธบิายถงึ 

ภาระหนา้ทีห่ลกัๆ 

ของคณุคอือะไร 

อ านาจทั่วไปของคณุ หลักการ

ตา่งๆ ทีค่ณุตอ้งปฏบัิตติาม และ

สิง่ตา่งๆ ทีค่ณุสามารถและไม่

สามารถท าได ้

ภาระหนา้ทีเ่ฉพาะ

บางอยา่งมอีะไรบา้ง 

เรือ่งทรัพยส์นิ การเก็บบันทกึ 

และการเขา้ถงึขอ้มลู 

จะท าอยา่งไรหาก

สถานการณข์อง

คณุเปลีย่นไป 

ตอ้งการเวลาหยดุพัก หรอื

เปลีย่นแปลงค าสัง่ใหม้กีาร

อนุบาล 

ภาระหนา้ทีห่ลกัๆ ของคณุคอื
อะไร? 

การจดัการเรือ่งสว่นบคุคลหรอืเร ือ่งทาง

การเงนิ 

ในฐานะทีเ่ป็นผูอ้นุบาลตามกฎหมายนัน้ คณุจะตอ้ง

ตัดสนิใจใหก้ับผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาลที่

คณุเป็นตัวแทน ในเรือ่งสว่นบคุคลและเรือ่งทางการเงนิ

ซึง่คณุมอี านาจในการตดัสนิใจให ้จงึเป็นเรือ่งส าคัญที่

คณุควรตดัสนิใจใหเ้หมาะสมกับเวลา และท าหนา้ทีเ่ป็น

ผูแ้ทนในทางกฎหมายใหผู้ใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้ี

การอนุบาลในเรือ่งเหลา่นี ้

เมือ่ NTCAT มคี าสัง่ใหม้กีารอนุบาล NTCAT จะแจง้ให ้

คณุทราบวา่คณุสามารถตัดสนิใจเรือ่งอะไรไดบ้า้ง และ

จะใหส้ าเนาค าสั่งเพือ่ยนืยันอ านาจของคณุ ซึง่จะเป็น

ประโยชน์หากคณุมคี าสั่งนี้ตดิตัวเมือ่คณุไปเขา้ร่วมการ

ประชมุแบบทางการใหก้ับผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้ี

การอนุบาล 

การใชอ้ านาจทางกฎหมายของคณุ 

เพือ่ปฏบัิตหินา้ทีข่องคณุในฐานะผูอ้นุบาลนัน้ คณุ

สามารถท าส ิง่ใดก็ไดใ้หผู้ใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีาร

อนุบาลทีผู่ใ้หญค่นนัน้สามารถจะท าไดโ้ดยชอบดว้ย

กฎหมายหากมคีวามสามารถทางกฎหมายอยา่งเต็มที ่

 

แตก่ารใชอ้ านาจดังกลา่วจะใชไ้ดก้ับการตัดสนิใจทีร่ะบุ

อยูใ่นค าสัง่เทา่นัน้ และอ านาจของคณุจะตอ้งอยูภ่ายใต ้

กฎตา่งๆ ในพระราชบัญญัต ิGuardianship of Adults 

Act 2016 และในค าสัง่ใหม้กีารอนุบาลนัน้ๆ 

หากผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาลไมป่ฏบัิต ิ

ตามการตัดสนิใจของคณุ คณุสามารถขอให ้NTCAT 

ชว่ยเหลอืได ้โดย NTCAT จะพจิารณาถงึผลประโยชน์

สงูสดุของใหญท่ีอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่ใหม้กีารอนุบาล และ

พจิารณาถงึส ิง่ทีอ่าจชว่ยปกป้องผูใ้หญท่ีอ่ยูภ่ายใต ้

ค าสั่งใหม้กีารอนุบาลจากการถกูท ารา้ย การละเลย การ

กระท าทารุณ หรอืการแสวงหาผลประโยชน ์

ท าหนา้ทีอ่ยา่งซือ่สตัยแ์ละยตุธิรรม 

ในฐานะผูอ้นุบาล คณุตอ้งท าส ิง่เหลา่นี้เสมอ 

• ปฏบัิตติามพระราชบัญญัต ิGuardianship Act 

โดยเฉพาะหลักการดา้นการอนุบาลตา่งๆ 

• ปฏบัิตติามค าสัง่ใหม้กีารอนุบาลและค าสั่งอืน่ๆ ของ 

NTCAT  

• ใหค้วามร่วมมอืกับผูอ้นุบาลทา่นอืน่ หรอืผูต้ัดสนิใจ

ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ทา่นอืน่ๆ 

• ค านงึถงึความคดิเหน็และความประสงคข์อง ‘บคุคล

ผูม้สีว่นไดเ้สยี’ ใดๆ 

• ท าหนา้ทีด่ว้ยความความซือ่สัตย ์ความใสใ่จ ความ

เชีย่วชาญ และความขยัน 

 โปรดดูเอกสารขอ้เท็จจรงิในหัวขอ้ ‘ผูอ้นุบาลคอืใคร’ 
หรอืมาตรา 3 ของพระราชบัญญัต ิGuardianship Act 
ส าหรับค าจ ากดัความของค าวา่ ‘บคุคลผูม้สีว่นไดเ้สยี’ 

(interested person) 

รูข้อบเขตของอ านาจของคุณ 

พระราชบัญญัต ิGuardianship Act ระบกุารด าเนนิการตา่งๆ

ทีค่ณุไมส่ามารถท าไดใ้นฐานะผูอ้นุบาล โดยคณุไมส่ามารถ 

• ลงคะแนนเสยีงแทนผูใ้หญท่ีอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่ใหม้กีาร

อนุบาลในการเลอืกตัง้ของรัฐบาลหรอืการท าประชามต ิ

• สรา้ง เปลีย่นแปลง หรอืเพกิถอน พนัิยกรรม 

หนังสอืมอบอ านาจ หรอืแผนสว่นบคุคลลว่งหนา้ 

(หรอืส ิง่ใดๆ ทีม่ผีลคลา้ยกัน) 

• ใชส้ทิธขิองตนในฐานะผูถู้กกลา่วหาในการ

สอบสวนอาชญากรรมหรอืการพจิารณาคด ี(รวมถงึ

สทิธติามพระราชบัญญัต ิMental Health and 

Related Services Act 1998 สว่นที ่10) 

• ตัดสนิใจเกีย่วกับหรอืยนิยอมตอ่การรักษาพยาบาล

ที ่‘มขีอ้จ ากัด’ (restricted) (โปรดอา่นเอกสาร

ขอ้เท็จจรงิ ‘ท าความเขา้ใจกับ พระราชบัญญัต ิNT 

Guardianship of Adults Act’) 
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คณุไมส่ามารถตัดสนิใจแทน หรอืท าใหก้ารตัดสนิใจเป็น

ผลในเรือ่ง 

• การดแูลและความเป็นอยูข่องบตุรของผูใ้หญท่ีอ่ยู่

ภายใตค้ าสัง่ใหม้กีารอนุบาล หรอืผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใต ้

ค าสัง่ใหม้กีารอนุบาลทีก่ าลงัรับเดก็เป็นบตุรบญุธรรม 

• ผูใ้หญท่ีอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่ใหม้กีารอนุบาลทีก่ าลังเริม่ตน้

หรอืก าลังจบความสัมพันธ ์หรอืแตง่งาน หรอืหยา่รา้ง 

 โปรดดตูอนที ่3 ในหัวขอ้ ‘อ านาจของผูอ้นุบาล’ 
(Authority of Guardian) ในพระราชบัญญัต ิ
Guardianship Act และสว่นที ่3 ‘ผูท้ าหนา้ทีตั่ดสนิใจ’ 
(Decision makers) ใน พระราชบัญญัต ิAdvance 
Personal Planning Act 2013 

เรือ่งเฉพาะตา่งๆ มอีะไรบา้ง? 

การจดัการเรือ่งทรพัยส์นิ 

หากคณุมอี านาจในเรือ่งทางการเงนิ คณุมหีนา้ที ่

ภาระหนา้ที ่และขอ้จ ากัดเชน่เดยีวกับผูด้แูล

ผลประโยชน์ (Trustee) คณุตอ้งจัดการเรือ่งทรัพยส์นิ

ของผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาลโดย 

• เสมอืนวา่คณุท าหนา้ทีจั่ดการดแูลทรัพยส์นิใหก้ับ

ผูใ้หญท่ีอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่ใหม้กีารอนุบาล โดย

ด าเนนิการเพือ่ประโยชน์ของผูใ้หญ่คนดังกลา่วเทา่นัน้ 

• ใชค้วามเชีย่วชาญ และตัดสนิใจดังวญิญชูน พงึ

กระท าตอ่เรือ่งการเงนิของตนเอง 

การจดัสรรใหผู้อ้ยูใ่นอปุการะและการให้

ของขวญั 

หากคณุมอี านาจในเรือ่งทางการเงนิ คณุอาจใชท้รัพยส์นิ

ของผูใ้หญท่ีอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่ใหม้กีารอนุบาลเพือ่จัดสรร

ใหก้ับผูอ้ยูใ่นอปุการะของผูใ้หญ่คนดงักลา่วหรอืให ้

ของขวัญ หาก 

• น่ันคอืส ิง่ทีผู่ใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาล

เคยท า เมือ่ครัง้ทีผู่ใ้หญค่นดังกลา่วมคีวามสามารถ

ในการตัดสนิใจ หรอืเป็นส ิง่ทีอ่าจไดรั้บการคาดหมาย

อยา่งสมเหตสุมผลวา่ผูใ้หญ่คนดังกลา่วจะท า 

• มลูคา่ของสิง่ทีจ่ะใหม้คีวามสมเหตสุมผล 

NTCAT สามารถจ ากัดหรอืเพิม่อ านาจของคณุในการ

จัดสรรใหผู้อ้ยูใ่นอปุการะ และจะมกีารระบถุงึเรือ่งนีใ้น

ค าสั่งใหม้กีารอนุบาลดว้ย 

การเขา้ถงึขอ้มูล 

คณุมสีทิธเิขา้ถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่ง

ใหม้กีารอนุบาล ตราบใดที ่

• มคีวามเกีย่วขอ้งกับหนา้ทีข่องคณุในฐานะผูอ้นุบาล 

• มกีารจ ากัดเฉพาะเรือ่งตา่งๆ ทีค่ณุมอี านาจในการ

จัดการเทา่นัน้ 

หากขอ้มลูทีค่ณุขอถกูปฏเิสธโดยไมม่เีหตผุลที่

เหมาะสม คณุสามารถยืน่ค ารอ้งขอให ้NTCAT ออก

ค าสั่งใหจั้ดหาขอ้มลูใหค้ณุได ้

คณุตอ้งไมป่รกึษา หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลหรอื

สว่นตัวของผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาลตอ่

บคุคลใดๆ ทีอ่ยูน่อกเหนืออ านาจของคณุในฐานะผูอ้นุบาล 

การเก็บบนัทกึและการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย 

NTCAT จะตอ้งเป็นผูอ้นุมัตคิ่าใชจ้่ายทีคุ่ณมสีทิธเิรียก

เก็บจากผูใ้หญ่ทีอ่ยู่ภายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาล 

 

 

 

 

ในการด าเนนิงานตามค าสั่งใหม้กีารอนุบาล หรือค าสั่ง

อืน่ทีแ่ยกต่างห่าง 

เป็นเรือ่งส าคญัทีค่ณุควรเขา้ใจถงึส ิง่ทีค่ณุสามารถและ

ไมส่ามารถใชจ้า่ยและเรยีกเก็บได ้นอกจากนัน้ คณุควร

เก็บบันทกึทางการเงนิทีเ่หมาะสมและบันทกึอืน่ๆ อกีดว้ย 

คณุตอ้งขอความชว่ยเหลอืจาก NTCAT หรอืส านักงานผู ้

อนุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Office of the Public Guardian) หาก

คณุไมแ่น่ใจวา่คณุสามารถท าอะไรหรอืควรท าอะไรบา้ง 

จะท าอยา่งไรหากสถานการณ์
ของคณุเปลีย่นไป? 

การเปลีย่นแปลงค าส ัง่ใหม้กีารอนุบาล 

คณุ ผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่ใหม้กีารอนุบาลหรอืผูท้ีม่ ี

สว่นไดเ้สยีของผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาล 

สามารถขอให ้NTCAT ประเมนิค าสั่งใหม้กีารอนุบาล

ใหมไ่ดต้ลอดเวลา 

แตก่อ่นทีค่ณุจะยืน่ค ารอ้งขอใหป้ระเมนิค าสัง่ใหม ่โปรด

ปรกึษากับเจา้หนา้ทีข่องเราทีส่ านักงานผูอ้นุบาลทีรั่ฐ

แตง่ตัง้ เกีย่วกับการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีค่ณุตอ้งการ  

การลาออกหรอืความตอ้งการเวลาหยดุพกั 

หากคณุไมส่ามารถท าหนา้ทีผู่อ้นุบาลตอ่ไปได ้คณุ

สามารถลาออกโดยการแจง้ให ้NTCAT ทราบลว่งหนา้

เป็นลายลักษณอ์ักษร 

หากคณุตอ้งการลาเป็นเวลาสัน้ๆ เนื่องจากสขุภาพไมด่ี

หรอืมเีหตผุลอืน่ๆ อนัดับแรกคณุตอ้งแจง้ใหส้ านักงานผู ้

อนุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ทราบเพือ่ทีเ่ราจะไดเ้ตรยีมการ

ส าหรับผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาลได ้

หากคณุเป็นผูอ้นุบาลเพยีงผูเ้ดยีวของผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใต ้

ค าสั่งใหม้กีารอนุบาล ผูอ้นุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้จะท าหนา้ทีแ่ทน

คณุจนกวา่คณุจะกลับมา แตเ่ป็นเรือ่งส าคัญทีค่ณุตอ้งแจง้

ใหเ้ราทราบวา่คณุสามารถท าหนา้ทีข่องคณุไดอ้กีหรอืไม ่

การด าเนนิการในกรณีมกีารเสยีชวีติ 

หากผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาล หรอืผู ้

อนุบาลอืน่ของผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่ใหม้กีารอนุบาล

เสยีชวีติ คณุตอ้งแจง้ให ้NTCAT และส านักงานผู ้

อนุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ ทราบโดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้

เอกสารส าคญัตา่งๆ 

• พระราชบัญญัต ิGuardianship of Adults Act 2016 

• พระราชบัญญัต ิAdvance Personal Planning Act 2013 

• คูม่อื Understanding guardianship ของเรา 

 หากคณุมคี าถามใดๆ โปรดตดิต่อเราไดท้ี่ 

 

 

 

1800 810 979 

(8.00–16.00 น. วนัท าการปกต)ิ 

public.guardian@nt.gov.au 

www.publicguardian.nt.gov.au 

  
 


