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 Fact 
sheet 

ผูอ้นุบาลคอืใคร?  
เอกสารขอ้เท็จจรงิ (Thai) 

ในเอกสารขอ้เท็จจรงินี ้

Northern Territory Civil and Administrative Tribunal 

(NTCAT) เป็นผูแ้ตง่ตัง้ผูอ้นุบาลตามค าสั่งใหม้กีาร

อนุบาล เพือ่ใหต้ัดสนิใจบางเรือ่งแทนผูใ้หญ่ทีบ่กพร่อง

ในความสามารถในการตัดสนิใจ เอกสารขอ้เท็จจรงิฉบับ

นี้อธบิายถงึ 

คณุจะมาเป็นผู ้

อนุบาลไดอ้ยา่งไร 

เป็นผูอ้นุบาลจากการแตง่ตัง้ของ 

NTCAT และผูอ้นุบาลร่วม  

ผูอ้นุบาลท า

อะไรบา้ง 

การตัดสนิใจตา่งๆ ทีผู่ผู้อ้นุบาล

สามารถท าไดต้ามหลักการของ

การเป็นผูอ้นุบาล 

ผูอ้นุบาลตอ้งไม่

ท าอะไรบา้ง 

การด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่ป็นขอ้

หา้มตาม พระราชบัญญัต ิ

Guardianship Act 

จะท าอยา่งไรหาก

คณุไมเ่ห็นดว้ยกับ

การตัดสนิใจ 

วธิตีา่งๆ ที ่‘บคุคลผูม้สีว่นไดเ้สยี’ 

สามารถแกปั้ญหาได ้

คณุจะมาเป็นผูอ้นบุาลได้
อยา่งไร? 

ดว้ยการแตง่ต ัง้โดย NTCAT 

ในการเป็นผูอ้นุบาลในนอรเ์ทริน์เทรร์ทิอรนัีน้ 

• คณุตอ้งมอีาย ุ18 ปี ข ึน้ไป และไดรั้บการพจิารณา

วา่เหมาะสมกับหนา้ทีน่ี ้

• คณุหรอืบคุคลอืน่ตอ้งยืน่ค ารอ้งตอ่ NTCAT เพือ่ขอ

ค าสั่งเป็นผูอ้นุบาล 

• NTCAT ตอ้งแตง่ตัง้คณุอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

และคณุตอ้งเหน็ดว้ยกับหนา้ทีน่ี ้

NTCAT จะใหส้ าเนาค าสั่งใหม้กีารอนุบาลแกผู่อ้นุบาล

ทกุคนเพือ่ยนืยันอ านาจของผูอ้นุบาล อกีทัง้จะแจง้ให ้

ทราบวา่ค าสั่งนี้ จะมผีลนานเทา่ใด และจะไดรั้บการ

ประเมนิใหมเ่มือ่ไร 

ผูอ้นุบาลจะยังคงท าหนา้ทีนั่น้จนกวา่ 

• การแตง่ตัง้ส ิน้สดุลงหรอืผูอ้นุบาลลาออก 

• ค าสั่งมกีารเปลีย่นแปลง หรอืผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใต ้

ค าสั่งใหม้กีารอนุบาลซึง่ผูอ้นุบาลท าหนา้ทีต่ัดสนิใจ

แทนนัน้เสยีชวีติ 

นอกจากนัน้ผูอ้นุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Public Guardian) 

และผูด้แูลผลประโยชน์ทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Public Trustee) ยัง

สามารถไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นุบาลได ้

 

หากคณุไมแ่น่ใจวา่ค าสั่งยังมผีลบังคับใชอ้ยูห่รอืไม ่หรอื

หากคณุตอ้งการส าเนาค าสัง่ คณุสามารถตดิตอ่ NTCAT 

เพือ่ขอความชว่ยเหลอืไดท้ีห่มายเลข 1800 604 622 

การท างานกบัผูอ้นบุาลทา่นอืน่ 

NTCAT สามารถแตง่ตัง้ผูอ้นุบาลไดส้องคนหรอื

มากกวา่นัน้ 

• ร่วมกัน หมายถงึ ผูอ้นุบาลทกุคนตอ้งตกลงและ

ตัดสนิใจร่วมกัน 

• แยกกัน หมายถงึ ผูอ้นุบาลแยกหนา้ทีใ่นการ

ตัดสนิใจในเรือ่งทีแ่ตกตา่งกนั 

• ร่วมกันและแยกกนั หมายถงึ ผูอ้นุบาลสามารถใช ้

อ านาจของตนในการตัดสนิใจร่วมกันหรอืตดัสนิใจ

เอง แตค่วรเหน็ชอบดว้ยกัน 

ผูอ้นบุาลท าอะไรบา้ง? 

ตดัสนิใจเรือ่งสว่นบคุคลหรอืเร ือ่งการเงนิ 

หนา้หลักของผูอ้นุบาล คอืตดัสนิใจใหเ้หมาะสมแทน

บคุคลทีต่นเป็นตัวแทน ในเรือ่งตา่งๆ ทีร่ะบใุนค าสั่งใหม้ี

การอนุบาล 

การตัดสนิใจเหลา่นีอ้าจเกีย่วกับ 

• เรือ่งสว่นบคุคล เชน่ การจัดการดา้นทีอ่ยูอ่าศัย การ

รักษาพยาบาล การท างาน การศกึษา กจิกรรม

ประจ าวัน หรอืประเภทของการบรกิาร 

• เรือ่งการเงนิ เชน่ การจัดการดา้นใบส าคัญเรยีกเก็บ

เงนิ เงนิสด ทรัพยส์นิ สมบัต ิหรอืการลงทนุ 

 โปรดอา่นเอกสารขอ้เท็จจรงิในหัวขอ้ ‘ขอ้มลูส าหรับผู ้
ผูอ้นุบาล’ และ ‘ท าความเขา้ใจกับพระราชบัญญัต ิ

NT Guardianship of Adults Act’ 

การดแูลผูอ้ยูใ่นอปุการะ 

หากผูอ้นุบาลมอี านาจในเรือ่งทางการเงนิ ผูอ้นุบาลอาจ

จัดสรรเพือ่ตอบสนองความตอ้งการตา่งๆ ของผูอ้ยูใ่น

อปุการะของผูใ้หญท่ีอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่ใหม้กีารอนุบาลได ้

หาก 

• น่ันคอืส ิง่ทีผู่ใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาล

เคยท า เมือ่ครัง้ทีผู่ใ้หญ่คนนัน้มคีวามสามารถในการ

ตัดสนิใจ หรอืเป็นส ิง่ทีอ่าจไดรั้บการคาดหมายอยา่ง

สมเหตสุมผลวา่ผูใ้หญ่คนนัน้จะท า 

• มลูคา่ของสิง่ทีจ่ะใหม้คีวามสมเหตสุมผล 
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การปฏบิตัติามหลกัการของการอนุบาล 

หลักการของการอนุบาล เป็นชดุหลักการตดัสนิใจทีผู่ ้

อนุบาลทกุคนตอ้งปฏบัิตติาม โดยระบวุา่ผูอ้นุบาลตอ้ง

ท าส ิง่เหลา่นี้เสมอ 

• ด าเนนิการเพือ่ ‘ผลประโยชน์สงูสดุ’ ของผูใ้หญ่อยู่

ภายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาล โดยมกีารจ ากัด

อสิรภาพของผูใ้หญค่นดังกลา่วในการตัดสนิใจและ

ด าเนนิการใหน้อ้ยทีส่ดุ 

• พจิารณาความคดิเห็นและความประสงคข์องผูใ้หญ่

ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาลทีร่ะบไุวท้ัง้ใน

ปัจจบัุนและอดตี 

• ชว่ยเหลอืผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาล

ในการตัดสนิใจดว้ยตนเอง หากเป็นไปได ้

• ใชอ้ านาจของตนตามพระราชบัญญัต ิ

Guardianship of Adults Act 2016 ค าสั่งใหม้กีาร

อนุบาล และค าสัง่อืน่ๆของ NTCAT  

 โปรดอา่นเอกสารขอ้เท็จจรงิในหัวขอ้ ‘ความเขา้ใจ
เกีย่วกับหลักการของการอนุบาลคุผู้ใ้หญ’่  

ผูอ้นบุาลตอ้งไมท่ าอะไรบา้ง? 

ขอ้หา้มตามพระราชบญัญตั ิ

Guardianship Act 

พระราชบัญญัต ิGuardianship Act ระบกุารด าเนนิการ

ตา่งๆ ทีผู่อ้นุบาลไมส่ามารถท าได ้เชน่ 

• ลงคะแนนเสยีงแทนผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้ี

การอนุบาลในการเลอืกตัง้ของรัฐบาลหรอืการท า

ประชามต ิ

• สรา้ง เปลีย่นแปลง หรอืเพกิถอน พนัิยกรรม 

หนังสอืมอบอ านาจ หรอืแผนสว่นบคุคลลว่งหนา้ 

(หรอืส ิง่ใดๆ ทีม่ผีลคลา้ยกัน) 

• ใชส้ทิธขิองตนในฐานะผูถู้กกลา่วหาในการสอบสวน

อาชญากรรมหรอืการพจิารณาคด ี(รวมถงึสทิธติาม

พระราชบัญญัต ิMental Health and Related 

Services Act 1998 สว่นที ่10) 

• ตัดสนิใจเกีย่วกับหรอืยนิยอมตอ่การรักษาพยาบาล

ที ่‘มขีอ้จ ากัด’ (restricted) 

 โปรดอา่นเอกสารขอ้เท็จจรงิ ‘ท าความเขา้ใจกับ 

พระราชบัญญัต ิNT Guardianship of Adults Act’ 
ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิในเรือ่ง การรักษาพยาบาลที‘่มี

ขอ้จ ากดั 

การตดัสนิใจเกีย่วกบับตุรและ
ความสมัพนัธ ์

นอกจากนัน้ ผูอ้นุบาลไมส่ามารถตดัสนิใจแทนหรอืท า

ใหก้ารตดัสนิใจเป็นผลในเรือ่งเกีย่วกับ 

• การดแูลและความเป็นอยูข่องบตุรของผูใ้หญ่ทีอ่ยู่

ภายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาล หรอืผูใ้หญ่ทีอ่ยู่

ภายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาลทีก่ าลงัรับเด็กเป็นบตุร

บญุธรรม 

• ผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาลทีก่ าลงั

เริม่ตน้หรอืก าลังจบความสัมพันธ ์หรอืแตง่งาน หรอื

หยา่รา้ง 

 

 

 

 

 โปรดดตูอนที ่3 ในหัวขอ้ ‘อ านาจของผูอ้นุบาล’ 
(Authority of Guardian) ในพระราชบัญญัต ิ

Guardianship Act และสว่นที ่3 ในหัวขอ้ ‘ผูท้ าหนา้ที่
ตัดสนิใจ’ (Decision makers) ในพระราชบัญญัต ิ
Advance Personal Planning Act 2013 

จะเกดิอะไรขึน้ หากคณุไมเ่ห็น

ดว้ยกบัการตดัสนิใจของ 

ผูอ้นบุาล? 

การแกป้ญัหาและการขอความชว่ยเหลอื 

หากคณุเป็น ‘บคุคลผูม้สีว่นไดเ้สยี’ ของผูใ้หญ่ทีอ่ยู่

ภายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาลและไมเ่ห็นดว้ยกับการ

ตัดสนิใจของผูอ้นุบาล คณุสามารถ 

• พูดคยุกับผูอ้นุบาลและพยายามแกปั้ญหา (หากคณุ

สามารถท าไดอ้ยา่งปลอดภัยและดว้ยความเคารพ) 

• ขอความชว่ยเหลอืจากเจา้หนา้ทีข่องเราที่

ส านักงานผูอ้นุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Office of the 

Public Guardian) 

• ยืน่ค ารอ้งขอให ้NTCAT ชว่ยประเมนิค าสั่งใหม้ี

การอนุบาลใหมอ่กีครัง้ 

ค าจ ากดัความของ ‘บคุคลผูม้สีว่นไดเ้สยี’ 

บคุคลผูม้สีว่นไดเ้สยีนัน้อาจเป็นบคุคลดังนี ้

• ญาตหิรอืผูอ้นุบาลของผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้ี

การอนุบาล 

• ผูอ้นุบาลทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Public Guardian) 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ทีรั่ฐแตง่ตัง้ (Public Trustee) 

• ตัวแทนของผูใ้หญ่ทีอ่ยูภ่ายใตค้ าสั่งใหม้กีาร

อนุบาล เชน่ ทนายความ หรอืทีป่รกึษาทาง

กฎหมาย หรอื ทีป่รกึษาทางการเงนิ 

• บคุคลทีม่หีนา้ทีห่ลักในการใหค้วามชว่ยเหลอืหรอื

การดแูลแกผู่ใ้หญท่ีอ่ยูภ่ายใตค้ าสัง่ใหม้กีารอนุบาล 

• บคุคลใดทีม่ผีลประโยชน์อยา่งแทจ้รงิและเพยีงพอ

ในการปกป้องผลประโยชน์สงูสดุของผูใ้หญ่ทีอ่ยู่

ภายใตค้ าสั่งใหม้กีารอนุบาล 

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 

  

 


