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ค ำน ำ 
คูม่อืการเริม่ตน้ชวีติในออสเตรเลยี (BaLIA) ไดจั้ดท าขึน้โดย Department of Social Services (DSS) 

และพมิพเ์ผยแพร ่ออนไลน ์ที ่www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-

services/beginning-a-life-in-australia  

ทา่นควรอา่นคูม่อืนีจ้ากคอมพวิเตอรห์รอืจากอปุกรณ์อืน่ๆ เพราะมันมลีงิคจ์ านวนมากไปยังเว็บไซตต์า่งๆ 

ถา้ทา่นกดไปทีข่อ้ความทมีขีดีเสน้ใตส้ฟ้ีา มันจะน าทา่นไปยังไซตห์รอืลงิคนั์น้ๆ หากทา่นอา่นคูม่อื BaLIA 

ทีเ่ป็นแบบพมิพ ์จะมทีีอ่ยูเ่ต็มของเว็บใหท้า่นดว้ย  

หากทา่นตอ้งการใชล้า่ม โทรไปทีก่ารบรกิารแปลและลา่ม(Translating and Interpreting Service) TIS 

National ทีห่มายเลข 131 450 ด ูบทที ่3 ภาษาอังกฤษ ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ, ม ีฉบับแปลของ BaLIA 

ใหท้ีเ่ว็บไซตข์องเรา ที ่www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-

life-in-australia 

คูม่อืนีใ้หข้อ้มลูในเรือ่งตอ่ไปนี:้ 

1. สิง่ทีต่อ้งท าทันททีีม่าถงึ 

2. การขอความชว่ยเหลอื 

3. ภาษาอังกฤษ 

4. การศกึษาและการฝึกอบรม 

5. การจา้งงาน 

6. กฎหมายออสเตรเลยี 

7. ทีอ่ยูอ่าศยั 

8. การคมนาคมขนสง่ 

9. สขุภาพและความผาสกุ 

10. ครอบครัวของทา่น 

11. การเงนิ 

12. การมสีว่นรว่มในฐานะพลเมอืง 

หากทา่นมคีวามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะเกีย่วกับ คูม่อืการเริม่ตน้ชวีติในออสเตรเลยี โปรดกรอก 

แบบฟอรม์ขอ้เสนอแนะทางออนไลน์ ที ่www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-

complaints-and-enquiries  

 

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
https://www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries
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บทน ำ 
 

ยนิดตีอ้นรับสูอ่อสเตรเลยี 

คูม่อืเลม่นีจั้ดท าเพือ่ผูอ้พยพทีก่ าลังจะมาและผูท้ีเ่พิง่จะมาถงึออสเตรเลยี 

ไมว่า่จะเป็นผูอ้พยพแบบถาวรหรอืชัว่คราว ผูอ้ปุถัมภอ์าจจะพบวา่ คูม่อืนีม้ปีระโยชนเ์ชน่กัน 

ผูท้ีเ่ขา้มาแบบลีภ้ัยหรอืแบบมนุษยธรรม ควรอา่นขอ้มลูทีจั่ดท าใหเ้ขาโดยเฉพาะดว้ย จาก Department 

of Immigration and Border Protection (DIBP) และ Department of Social Services (DSS)  

องคก์รรัฐบาลและชมุชน มบีรกิารหลากหลายใหผู้ม้ถี ิน่ทีอ่ยูอ่อสเตรเลยี 

คูม่อืนีจ้ะใหค้วามรูเ้บือ้งตน้ถงึการบรกิารและความชว่ยเหลอืทีม่ใีห ้

และทา่นสามารถทีจ่ะไปหาค าแนะไดท้ีไ่หน  

ผูอ้พยพถาวรบางทา่น และผูถ้อืวซีา่ชัว่คราวสว่นมาก อาจไมม่สีทิธไ์ดรั้บบรกิารทัง้หมด 

ตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืนี ้หรอือาจตอ้งจา่ยคา่บรกิารเหลา่นัน้  

โปรดอา่นคูม่อืนีอ้ยา่งระมัดระวงั ทา่นจะพบวา่ คูม่อืนีม้ปีระโยชน ์เมือ่ทา่นเริม่ตน้ชวีติใหมข่องทา่น 

ในออสเตรเลยี ทา่นควรอา่นฉบับพมิพท์ีห่นา้เว็บเรือ่ง 'การตัง้รกรากในออสเตรเลยี' ที ่

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia 

บทที ่1-2 วา่ดว้ยเรือ่งส าคัญส าหรับอาทติยแ์รกๆ ในออสเตรเลยี บทที ่3-5 ครอบคลมุเรือ่งทีว่า่ 

ทา่นสามารถขอความชว่ยเหลอืเกีย่วกับสิง่จ าเป็น ในการตัง้ถิน่ฐานอยา่งประสบผลส าเร็จไดอ้ยา่งไร – 

ภาษาอังกฤษ การศกึษา และการงาน 

ปัญหาทีท่า่นจะเผชญิเมือ่ทา่นเริม่ชวีติใหมข่องทา่น ในออสเตรเลยี 

จะแตกตา่งกับปัญหาในบา้นเกดิของทา่น อยา่งไรก็ตาม มกีารบรกิารมากมาย 

เพือ่ชว่ยใหท้า่นตัง้ถิน่ฐานอยา่งสมัฤทธิผ์ล และกลายเป็นสมาชกิทีม่คีณุคา่ของสงัคมออสเตรเลยี 

เหมอืนกับหลายลา้นคนทีม่าถงึออสเตรเลยีกอ่นทา่น 

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
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1 สิง่ทีต่อ้งท ำทนัทที ีม่ำถงึ 

ในหมวดนี ้
บทนีบ้รรยายถงึสิง่ส าคัญบางอยา่ง ทีท่า่นควรท าใหเ้ร็วทีส่ดุ เทา่ทีจ่ะท าได ้เมือ่มาถงึออสเตรเลยี 

ไมใ่ชท่กุเรือ่งทีจ่ะเกีย่วขอ้งกับทา่น แตท่า่นควรน ามาพจิารณาดว้ย 

• ทา่นจ าเป็นตอ้งทราบอะไรบา้ง 

• ยืน่ขอหมายเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 

• ลงทะเบยีนกับ Medicare 

• ตดิตอ่ Centrelink 

• ตดิตอ่ Health Undertaking Service 

• ลงทะเบยีนเรยีนภาษาอังกฤษ 

• น าบตุรไปสมัครเรยีน 

• ยืน่ค าขอใบขบัขี ่

• เปิดบัญชธีนาคาร 

• แสวงหาแพทยป์ระจ าครอบครัว 

• ลงิคท์ีส่ าคัญ 

• ท ารายการสิง่ทีต่อ้งท า 

ถา้ทา่นตอ้งการแปลเอกสารหรอืตอ้งการลา่ม ดทูี ่บทที ่3 ภาษาอังกฤษ  

ทำ่นจ ำเป็นตอ้งทรำบอะไรบำ้ง 

รฐับำลของออสเตรเลยี 
ออสเตรเลยีมรัีฐบาลสามระดับ – ระดับเครอืรัฐ (หรอืสหพันธรัฐ), ระดับรัฐหรอืเขตปกครองตนเอง 

และระดับทอ้งถิน่ – ซึง่ใหบ้รกิารแกผู่อ้พยพและผูม้ถี ิน่ทีอ่ยู ่ 

รัฐตา่งๆ (นวิเซาทเ์วลส ์(New South Wales (NSW)), ควนีสแ์ลนด ์(Queensland (Qld)), 

เซาทอ์อสเตรเลยี (South Australia (SA)), แทสเมเนยี (Tasmania (Tas.)), วกิตอเรยี (Victoria 

(Vic.)) และ เวสเทริน์ออสเตรเลยี (Western Australia (WA))) และ เขตปกครองตนเองดา้นเหนอื 

(Northern Territory (NT)) ไดแ้บง่เป็นเขตรัฐบาลทอ้งถิน่หลายเขต จัดการโดยเทศบาลทอ้งถิน่ 

ในแคนเบอรร์า (Canberra) เขตเมอืงหลวงออสเตรเลยี (Australian Capital Territory (ACT)) 

รัฐบาลใหบ้รกิารเทศบาลทอ้งถิน่ และบรกิารอืน่ๆอกีหลายอยา่ง 

ซึง่โดยปกตแิลว้ใหบ้รกิารโดยรัฐบาลของรัฐ 

ถา้ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิวา่ รัฐบาล ท างานอยา่งไรในออสเตรเลยี ใหด้ทูี ่

www.australia.gov.au/about-government  

เบอรโ์ทรศพัท ์– กำรใชโ้ทรศพัท ์ 
ในออสเตรเลยี ทา่นสามารถโทรศพัทไ์ดจ้าก โทรศพัทท์ีม่สีายตดิอยู ่(หรอืสายดนิ) 

โทรศัพทท์ีต่อ้งใสเ่งนิ หรอืโทรศัพทม์อืถอึ เบอรโ์ทรศัพทอ์าจเริม่ตน้ดว้ย 

• 13/1300 (อตัราทอ้งถิน่)  

• 1800 (โทรฟร)ี  

http://www.australia.gov.au/about-government
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• 04 (มอืถอื) หรอื  

• 02,03,07,08 (รหัสทอ้งถิน่หรอืรหัสพืน้ทีต่ามภมูศิาสตร)์  

ทา่นไมต่อ้งกดรหสัทอ้งถิน่ ถา้ทา่นโทรจากหมายเลข ทีม่รีหัสทอ้งถิน่เหมอืนกันเบอรท์ีท่า่นจะโทร 

การโทรจากมอืถอืเครือ่งหนึง่ไปยังอกีเครือ่งหนึง่ ไมต่อ้งกดรหัสทอ้งถิน่ 

คา่โทรศัพทแ์ตกตา่งกันไป ขึน้กับชนดิของเครือ่งโทรศัพทท์ีท่า่นใชโ้ทร 

และบรษัิทโทรศัพทท์ีท่า่นใชบ้รกิาร และแผนบรกิารทีท่า่นเลอืกใช ้ถา้ทา่นไมแ่น่ใจเกีย่วกับคา่โทรศัพท ์

ทา่นควรถามบรษัิทโทรศพัทท์ีท่า่นใช ้ 

ส าหรับขอ้มลูเกีย่วกับ คา่โทรศัพท ์ไปหาหมายเลข 13/1300 หรอื 1800 ในออสเตรเลยี ดทูี ่

www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-for-

calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma 

การโทรไปยังหมายเลขโทรศัพทท์ีไ่มไ่ดเ้ริม่ตน้ดว้ย 13, 1300 หรอื 1800: 

• ถา้ทา่นโทรจากออสเตรเลยี กดรหัสทอ้งถิน่แลว้กดหมายเลขทีท่า่นตอ้งการ ตัวอยา่งเชน่ 

ถา้โทรจากเมลเบริน์ไปซดินยี ์ทา่นควรกดรหัสทอ้งถิน่ 02 (ส าหรับซดินยี)์ 

แลว้กดหมายเลขทีท่า่นตอ้งการ  

• โทรจากตา่งประเทศ: 

o หากใชโ้ทรศัพทบ์า้น กดรหัสตา่งประเทศ ส าหรับประเทศทีท่า่นโทรออก 

แลว้กดหมายเลขออสเตรเลยี 61, แลว้กดรหัสทอ้งถิน่โดยทีไ่มต่อ้งกด 0, 

แลว้กดหมายเลขทีท่า่นตอ้งการ  

o หากใชม้อืถอื กด +61, ตามดว้ยรหัสทอ้งถิน่โดยไมต่อ้งกด 0, 

แลว้กดหมายเลขทีท่า่นตอ้งการ  

o ถา้โทรเขา้หมายเลขมอืถอืออสเตรเลยี 

ทา่นควรตรวจสอบกับผูใ้หบ้รกิารในทอ้งถิน่ของทา่น 

วา่ทา่นตอ้งกดรหัสระหวา่งประเทศหรอืไม ่แลว้จากนัน้กด +61, 

ตามดว้ยรหัสทอ้งถิน่โดยทีไ่มก่ด 0 

หากทา่นตอ้งการโทรไปตา่งประเทศจากออสเตรเลยี ใหก้ดรหัสระหวา่งประเทศของออสเตรเลยี - 0011 

สมดุโทรศพัท ์
ในออสเตรเลยีมสีมดุโทรศัพทห์ลกัอยู ่2 เลม่ Yellow Pages (หนา้เหลอืง) มรีายการหมายเลขธรุกจิ 

เชน่รา้นคา้และชา่งตา่งๆ ลงรายการตามชนดิของบรกิารหรอืผลติภัณฑ ์White Pages (หนา้ขาว) 

มหีมายเลขธรุกจิและผูอ้ยูอ่าศัยลงรายการตามชือ่ White Pages 

มหีมวดรัฐบาลพรอ้มดว้ยรายละเอยีดเพือ่การตดิตอ่ส าหรับทอ้งถิน่ รัฐหรอืเขตปกครองตนเอง 

และหน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลยี ไดรั้บการอา้งถงึตลอดคูม่อืเลม่นี ้ 

สมดุโทรศพัทจ์ะไดรั้บแจกฟรแีละจะสง่ไปตามบา้นทกุๆปี 

มสีมดุโทรศัพทจ์ะมใีหใ้นทีท่ าการไปรษณียแ์ละหอ้งสมดุดว้ย ทางออนไลนจ์ะม ีYellow Pagesที ่

www.yellowpages.com.au และ White Pages ที ่www.whitepages.com.au 

หรอืโทรไปขอความชว่ยเหลอืส าหรับเบอรโ์ทรศัพทไ์ดท้ี ่1223 (โทรฟร)ี  

http://www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma
http://www.yellowpages.com.au/
http://www.whitepages.com.au/
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เขตเวลำ 
ในออสเตรเลยีมเีขตเวลาสามเขต - มาตรฐานเวลาตะวนัออกของออสเตรเลยี (Australian Eastern 

Standard Time) (AEST หรอื EST) มาตรฐานเวลาสว่นกลางของออสเตรเลยี (Australian Central 

Standard Time) (ACST) และ มาตรฐานเวลาตะวนัตกของออสเตรเลยี (Australian Western Standard 

Time) (AWST)  

Daylight Saving Time (เวลาออมแสง) ใชก้ับบางรัฐจากเดอืนตลุาคมถงึเดอืนเมษายน – เพือ่หาขอ้มลู 

ไปที ่www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving  

กำรบรกิำรตนเอง 
มหีลายๆองคก์ร ใหท้า่นเลอืกไดว้า่ไมต่อ้งเขา้มาในส านักงาน ของเขา 

เพือ่แกปั้ญหาหรอืลงทะเบยีนเพือ่การบรกิาร ทา่นสามารถเลอืกทีจ่ะบรกิารตวัเองได ้

ทัง้ทางโทรศัพทแ์ละบัญชอีอนไลน ์ 

ทา่นสามารถท าธรุกจิสว่นมากเกีย่วกับ Centrelink, Medicare และ Child Support 

ดว้ยการใชก้ารบรกิารตัวเอง ผา่นทาง:  

• myGov ที ่www.my.gov.au  

• แอบสม์อืถอื Express Plus ที ่www.humanservices.gov.au/expressplus 

• โทร 136 240 เพือ่ บรกิารตัวเอง หรอื 

• เขา้เยีย่ม http://humanservices.gov.au/selfservice 

กำรยืน่ขอหมำยเลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ี
คนท างานออสเตรเลยีจา่ยภาษีใหรั้ฐบาลส าหรับรายไดข้องเขา เพือ่ทีจ่ะรับรายไดใ้นออสเตรเลยี 

ทา่นตอ้งมหีมายเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี (TFN)  

TFN เป็นหมายเลขทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ออกใหบ้คุคลหรอืธรุกจิ 

เพือ่ชว่ยรัฐบาลจัดการเรือ่งภาษีและโปรแกรมอืน่ๆของรัฐบาล เงนิทีเ่ก็บไดจ้ากภาษี 

ใชเ้ป็นเงนิอดุหนุนโปรแกรมและการบรกิารตา่งๆของรัฐบาล เชน่ ถนน โรงเรยีน และ โรงพยาบาล  

รายไดร้วมถงึคา่จา้งหรอืเงนิเดอืนทีไ่ดจ้ากการท างาน เงนิทีไ่ดรั้บจากรัฐบาล และเงนิทีไ่ดจ้ากการลงทนุ 

รวมถงึดอกเบีย้จากบัญชอีอมทรัพย ์ 

จะยืน่ขอหมำยเลขประจ ำตวั ผูเ้สยีภำษไีดอ้ยำ่งไร 
ถา้ทา่นอพยพมาอยูอ่อสเตรเลยี หรอืถอืวซีา่อยูอ่าศัยชัว่คราว ซึง่อนุญาตใหท้า่นท างานในออสเตรเลยีได ้

ทา่นสามารถยืน่ขอ TFN โดยการไปทีเ่ว็บไซตข์อง Australian Taxation Office (ATO) หรอืโทรไปที ่

ATO หรอืดว้ยการไปทีศ่นูยบ์รกิาร ATO วธิกีารทีเ่ร็วทีส่ดุทีจ่ะได ้TFN คอื ออนไลน ์ที ่

www.ato.gov.au/tfn - ทา่นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางและทีอ่ยูใ่นออสเตรเลยี  

http://www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving
http://www.my.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/expressplus
http://humanservices.gov.au/selfservice
http://www.ato.gov.au/tfn
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ถา้ทา่นพดูภาษาอังกฤษไมด่พีอ ใหต้ดิตอ่การบรกิารแปลและลา่ม (TIS National) on 131 450 

 Australian Taxation Office   รำยละเอยีดกำรตดิตอ่ 

โทรศัพท ์ 132 861 

ส านักงาน ไปที ่ www.ato.gov.au/visitus 

ขอ้มลูใน ภาษาอืน่ๆนอกจากภาษาอังกฤษ www.ato.gov.au/General/Other-languages  

ATO เว็บไซต ์ www.ato.gov.au 

 

ด ูบทที ่11 การเงนิ ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ  

ลงทะเบยีนกบั Medicare 
Medicare เป็นระบบดแูลสขุภาพแหง่ชาตขิองออสเตรเลยี 

ซึง่ใหบ้รกิารดา้นการดแูลสขุภาพฟรหีรอืใหเ้งนิชว่ยเหลอื แกช่าวออสเตรเลยีและผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวร 

ผูอ้พยพชัว่คราวบางทา่น อาจมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บบรกิารของ Medicare ดว้ยเชน่กัน  

หากทา่นมสีทิธทิีจ่ะใชบ้รกิาร Medicare ทา่นก็เขา้ถงึการบรกิารดแูลสขุภาพไดทั้นท ีบรกิารเหลา่นีร้วมถงึ 

การเขา้รักษาตัวในโรงพยาบาลสาธารณะฟร ี

ความชว่ยเหลอืดา้นคา่ใชจ้า่ยส าหรับคา่ดแูลนอกโรงพยาบาล และไดรั้บความชว่ยเหลอืคา่ยารักษาโรค 

ส าหรับขอ้มลูเกีย่วกับ Medicare Services ไปที ่www.humanservices.gov.au/medicare หรอื 

ไปทีศ่นูยบ์รกิาร Medicare ในทอ้งถิน่ของทา่น 

ลงทะเบยีนกบั Medicare ไดอ้ยำ่งไร 
การลงทะเบยีนกับ Medicare ใหไ้ปทีศ่นูยบ์รกิาร Medicare, น าหนังสอืเดนิทาง 

และเอกสารการเดนิทางอืน่ๆไปดว้ย ถา้ท่านมคีณุสมบัตคิรบถว้นตามขอ้ก าหนด 

ท่านจะไดรั้บหมายเลขบัตร Medicare ส าหรับใชช้ัว่คราว ท่านจะไดรั้บบัตร Medicare 

ทางไปรษณียป์ระมาณสามสัปดาหห์ลังจากนัน้ ท่านตอ้งแจง้ให ้Medicare ทราบ 

ถา้ท่านยา้ยทีอ่ยูห่รอืเปลีย่นทีอ่ยูส่ าหรับสง่ของทางไปรษณีย ์ 

การรักษาทางแพทยฉุ์กเฉนิ มบีรกิารตลอด 24 ชัว่โมงทกุวนั ทีแ่ผนกฉุกเฉนิของโรงพยาบาลสาธารณะ 

Medicare  รำยละเอยีดกำรตดิตอ่ 

เว็บไซต ์Medicare  www.humanservices.gov.au/medicare  

ขอ้มลูส าหรับ ผูอ้พยพ ผูล้ีภ้ัย และผูเ้ยีย่มเยอืน www.humanservices.gov.au/multicultural 

ขอ้มลูใน ภาษาอืน่นอกจากภาษาอังกฤษ www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

โทรศัพท ์ 132 011 

ไปที ่ศนูยบ์รกิาร  http://humanservices.gov.au/findus 

 

http://www.ato.gov.au/visitus
http://www.ato.gov.au/General/Other-languages/
http://www.ato.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/findus
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มกีองทนุประกันสขุภาพเอกชนหลายราย ทีใ่หป้ระกันการบรกิารทีไ่มค่รอบคลมุโดย Medicare 

ตัวอยา่งเชน่ คา่ทันตกรรมสว่นมาก คา่ดแูลรักษาสายตาสว่นมาก 

คา่ขนสง่โดยรถพยาบาลในรัฐและเขตปกครองตนเองในหลายแหง่  

ด ูบทที ่9 สขุภาพและความผาสกุ ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ  

ตดิตอ่ Centrelink 
Department of Human Services จา่ยเงนิสวสัดกิารสงัคมและใหบ้รกิารผา่นทาง Centrelink, 

Centrelink ชว่ยผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวรทีเ่พิง่มาถงึ ในการหางานท า หาหลักสตูรหรอืการฝึกอบรม 

และชว่ยด าเนนิการเรือ่งการยอมรับทักษะจากตา่งประเทศ, ตดิตอ่ Centrelink 

เพือ่สบืหาวา่ทา่นมคีณุสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะไดรั้บเงนิสวสัดกิารสงัคมหรอืไม ่อาจจะม ีระยะรอคอย 

กอ่นทีท่า่นจะไดรั้บเงนิ ขึน้อยูก่ับวซีา่ของทา่น 

หากทา่นมคีณุสมบัตเิหมาะสมดังกลา่ว เงนิชว่ยเหลอืจะเริม่ตัง้แตว่นัทีท่า่นท าการตดิตอ่ Centrelink, 

เพือ่ทีจ่ะไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืตัง้แตว่นัทีท่า่นมาถงึออสเตรเลยี ทา่นหรอืผูใ้ดผูห้นึง่ทีท่ าหนา้ทีแ่ทนทา่น – 

ตัวอยา่งเชน่ ผูใ้หบ้รกิารหรอืผูเ้สนอ Humanitarian Settlement Services (HSS) ของทา่น - ตอ้งตดิตอ่ 

Centrelink ในวนัทีท่า่นมาถงึ และยืน่ค าขอภายใน 14 วนั 

ผูเ้ขา้เมอืงตามโครงการมนุษยชน อาจจะมสีทิธทิีจ่ะรับเงนิ Crisis Payment 

เพิม่ข ึน้จากเงนิสวสัดกิารสงัคมอืน่ๆ ถา้ทา่นมาภายใตโ้ปรแกรมมนุษยธรรม ทา่นตอ้ง: 

• ยืน่ค าขอภายในเจ็ดวนัทีท่า่นมาถงึออสเตรเลยี หรอื  

• ตดิตอ่ Centrelink แจง้ถงึการตัง้ใจทีจ่ะยืน่ค าขอภายในเจ็ดวนัทีม่าถงึ และยืน่ค าขอภายใน 14 วนั 

จากวนัทีท่า่นไดท้ าการตดิตอ่ 

หากทา่นมบีตุร ทา่นอาจจะมสีทิธไิดรั้บเงนิจากรัฐบาล ส าหรับคา่ดแูลเลีย้งบตุร  

(ด ูwww.humanservices.gov.au/ftb  หรอืส าหรับ คา่บรกิารดแูลเด็ก  

(ด ูwww.humanservices.gov.au/childcare)  

Centrelink  รำยละเอยีดกำรตดิตอ่ 

เว็บไซต ์Centrelink www.humanservices.gov.au/centrelink 

ขอ้มลูส าหรับ ผูอ้พยพ ผูล้ีภ้ัย และผูเ้ยีย่มเยอืน www.humanservices.gov.au/multicultural  

ขอ้มลูใน ภาษาอืน่ๆ  www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

ชว่ยตนเองทางโทรศัพท ์ 136 240 

ผูห้างานท า 132 850 

ผูพ้กิารและผูด้แูล 132 717 

ผูส้งูอายอุอสเตรเลยี 132 300 

นักศกึษาและผูฝึ้กหัด 132 490 

การสนับสนุนดา้นบัญชอีอนไลน์ 132 307 

ค ารอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ 1800 132 468 

การฝึกงานออสเตรเลยี 133 633 

http://www.humanservices.gov.au/ftb
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
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Centrelink  รำยละเอยีดกำรตดิตอ่ 

ครอบครัว 136 150 

ส าหรับขอ้มลูอืน่ๆ  131 202  

ไปที ่ศนูยบ์รกิาร http://humanservices.gov.au/findus  

ส าหรับ หมายเลขโทรศัพท ์อืน่ๆของ 
Centrelink 

www.humanservices.gov.au 

 

ด ูบทที ่5 การงาน และ บทที ่10, ครอบครัวของทา่น 

ตดิตอ่ Health Undertaking Service 
ถา้ทา่นเซน็Health Undertaking (Form 815) ตามค าขอของ Department of Immigration and 

Border Protection วา่ทา่นตกลงทีจ่ะแจง้รายละเอยีดการตดิตอ่ในประเทศให ้Health Undertaking 

Service ภายใน 28 วนัทีท่า่นมาถงึ ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ไปที ่www.bupamvs.com.au/faqs 

ทา่นตอ้งตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร Health Undertaking, Bupa Medical Visa Services (BUPA) ภายใน 28 

วนัเพือ่ลงทะเบยีนและท าหมายนัด ทา่นสามารถโทร 1300 794 919 (วนัจันทร ์ถงึ ศกุร ์8.00น. ถงึ 

18.00น. EST หรอื อเีมล ์hus@bupamvs.com.au เขาจะสง่ทา่นไปที ่Health Authority Clinic 

ทีใ่กลบ้า้นทา่นทีส่ดุ และทางคลนิกิสขุภาพจะตดิตอ่ทา่นเพือ่ท านัด  

ถา้ทา่นมาโดยใชว้ซีา่มนุษยธรรม บอกผูใ้หบ้รกิาร Humanitarian Settlement Services ของทา่นวา่ 

ทา่นไดเ้ซ็น Health Undertaking แลว้ เขาจะชว่ยทา่นตดิตอ่ BUPA  

ลงทะเบยีนเพือ่เรยีนภำษำองักฤษ 
การสือ่สารเป็นภาษาอังกฤษเป็นสิง่จ าเป็น เพือ่ทีจ่ะประสบผลส าเร็จในตัง้ถิน่ฐานของทา่น 

ถา้ทา่นพดูภาษาอังกฤษไมไ่ด ้เราขอสนับสนุนอยา่งยิง่ ใหท้า่นไปเรยีนใหเ้ร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเร็วได ้

Adult Migrant English Program (AMEP) เสนอหลักสตูรภาษาอังกฤษใหก้ับผูท้ีเ่พิง่มาถงึ 

ทา่นอาจมสีทิธิท์ีจ่ะไดเ้รยีนภาษาอังกฤษฟรถีงึ 510 ชัว่โมง AMEP เสนอเวลาเรยีนทีย่ดืหยุน่ 

และใหบ้รกิารดแูลเด็ก เพือ่ทา่นสามารถไปเรยีนภาษาอังกฤษได ้ถงึแมว้า่ทา่นจะท างาน มคีรอบครัว 

หรอืขอ้ผกูมดัอืน่ๆ 

ด ูบทที ่3 ภาษาอังกฤษ 

น ำบตุรของทำ่นไปสมคัรเรยีน 
ทา่นตอ้ง ลงทะเบยีน บตุรของทา่นใหเ้ขา้โรงเรยีน ใหเ้ร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเร็วได ้

ตดิตอ่โรงเรยีนทีท่า่นตอ้งการใหบ้ตุรของทา่น ไปเรยีน เพือ่เอาแบบฟอรม์ส าหรับลงทะเบยีน  

ทา่นตอ้งแสดงเอกสารการเดนิทาง และบันทกึการฉีดวคัซนีเสรมิสรา้งภมูคิุม้กันโรค ของบตุรของทา่น 

เด็กๆจะตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซนีเสรมิสรา้งภมูคิุม้กันโรคตามก าหนด เพือ่ทีจ่ะเขา้เรยีนได ้

น ารายงานโรงเรยีนและใบประกาศนยีบัตรของการเรยีนกอ่นนีข้องเขาไปดว้ย  

ในออสเตรเลยี เด็กๆตอ้งไปโรงเรยีน ตัง้แตอ่ายหุา้ขวบจนกระท่ังจบปี 10 เยาวชนทีจ่บปี 10 แลว้ 

ตอ้งเขา้เรยีนตอ่เต็มเวลา ฝึกงาน หรอืท างาน (อยา่งนอ้ย 25 ชัว่โมงตอ่อาทติย)์ 

หรอืรวมกจิกรรมตา่งเหลา่นี ้เขา้ดว้ยกัน จนกระท่ังถงึอาย ุ17 ปี  

http://humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.bupamvs.com.au/faqs
http://www.bupamvs.com.au/faqs
mailto:hus@bupamvs.com.au
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มหีลักสตูรเรยีนภาษาอังกฤษแบบเรง่รัด (Intensive English) ส าหรับเด็กๆทีต่อ้งเรยีนภาษาอังกฤษ  

ด ูบทที ่4 การศกึษาและการฝึกอบรม  

ขอใบขบัขี ่
ในออสเตรเลยี ทา่นตอ้งมใีบขบัขีเ่พือ่ทีจ่ะขบัรถ และรถตอ้งจดทะเบยีน ถา้ทา่นขบัรถโดยทีไ่มม่ใีบขบัขี ่

หรอืขบัรถทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน ทา่นอาจจะถกูปรับ และใบขบัขีข่องทา่นอาจจะถกูยดึ 

ใบขบัขีข่องทา่นและทะเบยีนรถ ออกใหโ้ดยรัฐบาลของรัฐและเขตปกครองตนเอง 

รัฐและเขตปกครองตนเองสว่นมาก อนุญาตใหท้า่นขบัรถไดส้ามเดอืนเมือ่เพืง่มาถงื, 

ถา้ทา่นเป็นผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวร และมใีบขบัขีท่ีย่ังไมห่มดอาย ุจากประเทศอืน่ ซึง่เป็นภาษาอังกฤษ 

หรอืไดรั้บการแปลเป็นทางการ ด ูบทที ่3 ภาษาอังกฤษ ส าหรับขอ้มลูในการแปลเอกสาร  

เมือ่พน้ระยะเริม่แรกนีแ้ลว้ หากทา่นตอ้งการทีจ่ะขบัรถ ทา่นตอ้งไปขอใบขบัขีอ่อสเตรเลยีทีเ่หมาะสม 

ทา่นตอ้งผา่นการทดสอบความรู ้การขบัรถ และสายตา 

มกีฏหมายจราจรและการการขบัรถขณะมนึเมาทีเ่ขม้งวดในออสเตรเลยี ซึง่ทา่นตอ้งปฏบิัตติาม 

ทา่นควรตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีรั่ฐหรอืเขตปกครองตนเอง ของทา่นอยูเ่สมอ: 

รฐัหรอื 
เขตปกครองตนเอง 

หนว่ยงำนท ำใบขบัขี ่
และจดทะเบยีนรถ 

โทรศพัท ์ เว็บไซต ์

ACT Road Transport 
Authority 02 6207 7000 

www.rego.act.gov.au 

NSW Roads and 
Maritime Services 13 2213 

www.rms.nsw.gov.au 

NT Department of 
Transport 1300 654 628 

https://nt.gov.au/driving 

Qld 

Department of 
Transport and Main 
Roads 13 2380 

http://www.tmr.qld.gov.au/ 

SA 
Transport 13 1084 

www.transport.sa.gov.au 

Tas. Transport 
Tasmania 1300 851 225 

www.transport.tas.gov.au 

Vic. 
VicRoads 13 1171 

www.vicroads.vic.gov.au 

WA Department of 
Transport 13 1156 

www.transport.wa.gov.au/index.asp 

 

มันเป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย ทีจ่ะใหข้องขวญัหรอืสนิบนแกข่า้ราชการ เพือ่ไดรั้บใบขบัขี ่ 

ด ูบทที ่8 การคมนาคมขนสง่   

เปิดบญัชธีนำคำร 
ในออสเตรเลยี ประชาชนจะฝากเงนิไวก้ับธนาคาร สถาบันการเงนิเพือ่การเคหะ 

หรอืสถาบัญการเงนิเครดติยเูนีย่น รายไดส้ว่นมากซึง่รวมถงึเงนิเดอืนและคา่จา้ง เงนิสวสัดกิารจากรัฐบาล 

จะถกูจา่ยโดยตรงเขา้บัญชทีีเ่ป็นชือ่ของทา่น ชาวออสเตรเลยีใชบ้ตัรเดบติ 

ส าหรับถอนเงนิจากบัญชธีนาคารของเขา และเพือ่ซือ้สนิคา้ตา่งๆ 

http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving
https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
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ถา้เป็นไปได ้ควรเปิดบัญชธีนาคาร สถาบันการเงนิเพือ่การเคหะ หรอืสถาบันการเงนิเครดติยเูนีย่น 

ภายในหกสปัดาหห์ลังจากทา่นมาถงึออสเตรเลยี โดยปกตแิลว้ 

ทา่นเพยีงแตต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางเป็นเอกสารแสดงตน หลังจากหกสปัดาหไ์ปแลว้ 

ทา่นตอ้งใชเ้อกสารแสดงตนเพิม่เตมิ นีอ่าจจะเป็นปัญหา ถา้ทา่นมเีอกสารไมพ่อเพยีงทีจ่ะแสดงตน 

ใหห้มายเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี TFN แกธ่นาคารดว้ย 

เพือ่หลกีเลีย่งอัตราภาษีสงูขึน้จากดอกเบีย้ทีท่า่นไดรั้บ 

ด ูบทที ่11 การเงนิ 

หำแพทยป์ระจ ำครอบครวั 
'แพทยป์ระจ าครอบครัว' จะท าความรูจั้กครอบครัวของทา่น และความตอ้งการทางสขุภาพของพวกเขา 

และจะเป็นจดุแรกของการตดิตอ่ ส าหรับเรือ่งเกีย่วกบัสขุภาพ แพทยเ์หลา่นีเ้รยีกวา่ General 

Practitioners หรอื GP เขาใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นสขุภาพท่ัวๆไป ส าหรับการเจ็บป่วยทีเ่ป็นบอ่ย 

และส าหรับบคุคลทีเ่ป็นโรคเรือ้รังทีอ่ยูใ่นบา้น  

ไมเ่หมอืนกับบางประเทศ ทีจ่ าเป็นจะตอ้งไปโรงพยาบาลเพือ่ไปหาแพทย,์ โดยปกตแิลว้ GP 

ชาวออสเตรเลยี จะท างานในส านักงาน (หอ้งแพทย)์ หรอืคลนีกิในต าบลตา่งๆ 

คนสว่นมากจะไปหาแพทยใ์กลท้ีอ่ยูอ่าศัยของเขา ทา่นสามารถทีจ่ะเปลีย่นแพทยไ์ด ้

ถา้ทา่นรูส้กึไมส่บายใจ หรอืไมพ่อใจกับการบรกิารของเขา  

ด ูบทที ่9 สขุภาพและความผาสกุ 

ลงิคท์ีส่ ำคญั 

สำรบญั เว็บไซต ์

เว็บไซต ์TIS National  www.tisnational.gov.au 

ขอ้มลูในกรณีฉุกเฉนิ www.triplezero.gov.au 

ขอ้มลูและการบรกิารของรัฐบาล www.australia.gov.au 

ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม สงัคม 
และคณุคา่ของชาวออสเตรเลยี 

www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-
Australia-book 

 

รำยกำรสิง่ทีต่อ้งท ำ 
 ฉันไดอ้า่น การเริม่ตน้ชวีติในออสเตรเลยี 

 ฉันไดย้ืน่ขอหมายเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี TFN แลว้ / รายการนีไ้มเ่กีย่วขอ้งกับฉัน 

 ฉันไดล้งทะเบยีนกับ Medicare แลว้ / รายการนีไ้มเ่กีย่วขอ้งกับฉัน 

 ฉันไดต้ดิตอ่ Centrelink แลว้ / รายการนี้ไมเ่กีย่วขอ้งกับฉัน 

 ฉันไดต้ดิตอ่ Health Undertaking Service แลว้ / รายการนีไ้มเ่กีย่วขอ้งกับฉัน 

 ฉันไดล้งทะเบยีนเพือ่เขา้เรยีนภาษาอังกฤษแลว้ / รายการนีไ้มเ่กีย่วขอ้งกับฉัน 

 ฉันไดล้งทะเบยีนกับโรงเรยีนใหบ้ตุรของฉันแลว้ / รายการนีไ้มเ่กีย่วขอ้งกับฉัน 

 ฉันไดย้ืน่ขอใบขบัขีแ่ลว้ / รายการนีไ้มเ่กีย่วขอ้งกับฉัน 

 ฉันไดเ้ปิดบัญชธีนาคารแลว้  

 ฉันมหีมอประจ าครอบครัวแลว้ 

http://www.tisnational.gov.au/
http://www.triplezero.gov.au/
http://www.australia.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book
http://www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book
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2 ขอควำมชว่ยเหลอื  

ในหมวดนี ้
• การการบรกิารฉุกเฉนิ 

• ความชว่ยเหลอืในการตัง้ถิน่ฐาน 

• ความชว่ยเหลอืในภาวะวกิฤต 

กำรบรกิำรฉุกเฉนิ 
กรณีฉุกเฉนิ โทร 000 เพือ่ตดิตอ่: 

• ต ำรวจ 

• รถพยำบำล 

• หนว่ยดบัเพลงิ 

กรณีฉุกเฉนิ ไมว่า่จะเป็นธรรมชาต ิ(เชน่ ไฟป่า น ้าทว่ม พาย ุหรอืแผน่ดนิไหว) หรอืทีไ่มเ่ป็นธรรมชาต ิ

(เชน่ สถานการณ์สารเคมร่ัีวไหล อบุัตเิหตจุราจร หรอื 

การกระท าผดิอาญารา้ยแรงโดยการใชค้วามรนุแรง) 

ซึง่อาจเกดิขึน้ไดใ้นทกุๆชมุชนโดยไมม่กีารเตอืนลว่งหนา้ ทา่นควรโทร 000 

ถา้มผีูต้อ้งการความชว่ยเหลอืดว่น  

โทร 000 (ศนูยส์ามตัว) เป็นเบอรโ์ทรฟร ีและทา่นสามารถโทรไดจ้ากโทรศพัทท์กุเครือ่งในออสเตรเลยี 

ใหเ้ตรยีมพรอ้มทีจ่ะบอกชือ่ของทา่น ต าแหน่งของทา่น และการบรกิารทีท่า่นตอ้งการ  

หากทา่นพดูภาษาอังกฤษไมไ่ด ้กอ่นอืน่ใหบ้อกพนักงานรับโทรศัพทว์า่ 

ทา่นตอ้งการความชว่ยเหลอืประเภทใด - พดูวา่ "Police" (โพลซิ), "Ambulance" (แอมบลูันซ)์ หรอื 

"Fire" (ไฟร)์ - แลว้บอกภาษาของทา่น ทา่นจะไดรั้บการตอ่สายไปยังลา่ม อยำ่วำงสำย 

ลา่มจะชว่ยทา่นพดูกับต ารวจ รถพยาบาล หรอื หน่วยดับเพลงิ 

หากทา่นใชโ้ทรศัพทบ์า้น การบรกิารฉุกเฉนิจะหาต าแหน่งของทา่นได ้ในขณะทีโ่ทรศัพทย์ังใชง้านอยู ่

ฉะนัน้อยา่วางสาย  

ถา้ทา่นใชส้มารท์โฟน ทา่นสามารถดาวนโ์หลด Emergency+ แอพ ไดฟ้รจีาก Google Store ที ่

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn และที ่

Attorney General’s Department ที ่

http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx 

นีจ่ะชว่ยใหก้ารบรกิารฉุกเฉนิรูต้ าแหน่งของทา่น 

ส าหรับขอ้มลูเกีย่วกับการบรกิาร 000 (ศนูยส์ามตัว) (รวมถงึภาษาอืน่นอกจากภาษาอังกฤษ) ไปที ่

www.triplezero.gov.au 

ต ำรวจ 
กรณีฉุกเฉนิทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืจากต ารวจ โทร 000 แลว้ถามหา "Police" 

จ าไวว้า่อยา่งวางสายโทรศัพท ์ถา้ทา่นพดูภาษาอังกฤษไมไ่ด ้- ใหบ้อกภาษาของทา่น 

และทา่นจะไดรั้บการตอ่สายไปยังลา่ม 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn
http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx
http://www.triplezero.gov.au/
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ในกรณีทีไ่มเ่รง่ดว่น โทร 13 1444 หรอืโทรไปทีส่ถานตี ารวจในทอ้งถิน่ของทา่น ซึง่อยูใ่ตร้ายการ 'Police 

Stations (สถานตี ารวจ)' ใน White Pages การการบรกิารของต ารวจฟร ี

จดุประสงคข์องต ารวจคอื เพือ่ป้องกันชวีติและทรัพยส์นิ ในชมุชน ป้องกันและสบืหาอาชญากรรม 

และรักษาความสงบ ต ารวจอาจเขา้ไปแทรกแซงปัญหาครอบครัวได ้ในกรณีทีม่กีารพพิาทกันในครอบครัว 

หรอืความวติกกังวลเรือ่งการท ารา้ยทางกาย ทางเพศ หรอืทางจติใจ ต ารวจไมเ่กีย่วขอ้งกับก าลังทหาร 

ต ารวจไมม่บีทบาททางการเมอืง 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

ภมูภิำค กำรบรกิำรของต ำรวจ เว็บไซต ์

ACT ACT Policing www.police.act.gov.au 

NSW New South Wales Police Force www.police.nsw.gov.au 

NT Northern Territory Police   www.pfes.nt.gov.au/police.aspx 

Qld Queensland Police www.police.qld.gov.au 

SA South Australia Police www.sapolice.sa.gov.au 

Tas. Tasmania Police  www.police.tas.gov.au 

Vic. Victoria Police  www.police.vic.gov.au 

WA Western Australia Police www.police.wa.gov.au 

ทัว่ประเทศ Australian Federal Police   www.afp.gov.au 

รถพยำบำล 
ในกรณีฉุกเฉนิ เชน่การป่วยหนักหรอืการบาดเจ็บ ทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืทางแพทยด์ว่น โทร 000 

แลว้แจง้วา่ขอ "Ambulance (แอมบลูนัซ)์" รถพยาบาลใหบ้รกิารสง่คนป่วยฉุกเฉนิไปโรงพยาบาล 

และใหก้ารดแูลทางการแพทยทั์นท ีจ าไวว้า่ อยำ่วำงสำย ถา้ทา่นพดูภาษาอังกฤษไมไ่ด ้- 

ใหบ้อกภาษาของทา่น และทา่นจะไดรั้บการตอ่สายไปยังลา่ม 

ทา่นอาจตอ้งจา่ยคา่ใชร้ถพยาบาล ขึน้อยูก่ับวา่ทา่นอาศัยอยูท่ีไ่หน 

ทา่นเดนิทางไปกับรถพยาบาลไกลแคไ่หน สาเหตขุองการเจ็บป่วย 

และขึน้อยูว่า่ทา่นมสีทิธทิีจ่ะไดส้ว่นลดคา่บรกิารหรอืไม ่Medicare ไมค่รอบคลมุคา่รถพยาบาล 

แตบ่รษัิทประกันสขุภาพเอกชนบางบรษัิท และการเป็นสมาชกิรถพยาบาลจะครอบคลมุ (ด ูบทที ่9 

สขุภาพและความผาสกุ  

ส าหรับการเจ็บป่วยทีไ่มฉุ่กเฉนิ ด ูบทที ่9 สขุภาพและความผาสกุ  

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

รฐั หรอื  
เขตปกครองตนเอง 

กำรบรกิำรฉุกเฉนิ เว็บไซต ์

ACT ACT Ambulance Service www.ambulance.act.gov.au 

NSW Ambulance Service of NSW www.ambulance.nsw.gov.au 

NT St John Ambulance Australia www.stjohn.org.au 

http://www.police.act.gov.au/
http://www.police.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/police.aspx
http://www.police.qld.gov.au/
http://www.sapolice.sa.gov.au/
http://www.police.tas.gov.au/
http://www.police.vic.gov.au/
http://www.police.wa.gov.au/
http://www.afp.gov.au/
http://www.ambulance.act.gov.au/
http://www.ambulance.nsw.gov.au/
http://www.stjohn.org.au/


 

 
โทร 131 450 

23 

รฐั หรอื  
เขตปกครองตนเอง 

กำรบรกิำรฉุกเฉนิ เว็บไซต ์

Qld Queensland Ambulance Service www.ambulance.qld.gov.au 

SA SA Ambulance Services www.saambulance.com.au 

Tas. Tasmanian Ambulance Service www.dhhs.tas.gov.au 

Vic. Ambulance Victoria www.ambulance.vic.gov.au 

WA St John Ambulance Australia www.stjohn.org.au 

หนว่ยดบัเพลงิบ 
ในกรณี ฉุกเฉนิ เมือ่เสีย่งกับไฟไหม ้เชน่ไฟไหมบ้า้น หรอืแกสร่ัวไหล โทร 000 และขอ "Fire 

brigade (ไฟรบ์รเิกด)" จ าไวว้า่ อยำ่วำงสำย ถา้ทา่นพดูภาษาอังกฤษไมไ่ด ้– ใหบ้อกภาษาของทา่น 

และทา่นจะไดรั้บการตอ่สายไปยังลา่มว 

หน่วยดับเพลงิมหีนา้ทีด่ับไฟ ชว่ยชวีติผูอ้ยูใ่นอาคารทีเ่พลงิก าลังไหม ้

และชว่ยเหลอืในสถานการณ์ทีอ่าจมอีันตรายจาก แกสหรอืสารเคม ี 

การบรกิารของหน่วยดับเพลงิเป็นบรกิารฟร ี

ส าหรับขอ้มลูเกีย่วกับวธิทีีท่า่นสามารถป้องกันการเกดิไฟไหมแ้ละสิง่ทีต่อ้งท าเมือ่ไฟไหม ้ด ูบทที ่12 

การมสีว่นรว่มในฐานะพลเมอืง และเว็บไซตห์น่วยดับเพลงิในรัฐหรอืเขตปกครองตนเอง ทีท่า่นอยู ่

รฐั หรอื  
เขตปกครองตนเอง 

หนว่ยดบัเพลงิ เว็บไซต ์

ACT ACT Fire & Rescue www.esa.act.gov.au/actfr 

NSW Fire and Rescue NSW  www.fire.nsw.gov.au 

 NSW Rural Fire Service www.rfs.nsw.gov.au 

NT 
NT Police, Fire and 
Emergency Service 

www.pfes.nt.gov.au/fire-and-
rescue.aspx 

Qld 
Queensland Fire and 
Emergency Services 

www.fire.qld.gov.au 

SA SA Metropolitan Fire Service  http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp 

 SA Country Fire Service www.cfs.sa.gov.au 

Tas. Tasmania Fire Service www.fire.tas.gov.au 

Vic. Metropolitan Fire Board  www.mfb.vic.gov.au 

 Country Fire Authority www.cfa.vic.gov.au 

WA 
Department of Fire and 
Emergency Services  

www.fesa.wa.gov.au 

ภยัธรรมชำต ิ
ถา้มภัียธรรมชาต ิเชน่ ไฟป่า น ้าทว่ม หรอืพายไุซโคลน หน่วยงานรัฐบาลของรัฐและเขตปกครองตนเอง 

จะประสานงานใหบ้รกิารฉุกเฉนิ, การบรกิารของอาสาสมัคร 

http://www.ambulance.qld.gov.au/
http://www.saambulance.com.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.ambulance.vic.gov.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.esa.act.gov.au/actfr/
http://www.fire.nsw.gov.au/
http://www.rfs.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/police.aspx
http://www.pfes.nt.gov.au/police.aspx
http://www.fire.qld.gov.au/
http://www.fire.qld.gov.au/
http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.cfs.sa.gov.au/
http://www.fire.tas.gov.au/
http://www.mfb.vic.gov.au/
http://www.cfa.vic.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
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เชน่การบรกิารฉุกเฉนิของรัฐและเขตปกครองตนเอง (SES) และหน่วยดับเพลงิชนบท 

อาจจะชว่ยเจา้หนา้ทีด่ับเพลงิอาชพี ต ารวจ และการบรกิารชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย  

ระหวา่งทีม่ภีัยธรรมชาตแิละเหตกุารณ์ฉุกเฉนิอืน่ๆ หน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลยี 

รวมถงึกองก าลังกลาโหมออสเตรเลยี อาจใหค้วามชว่ยเหลอื กองก าลังทหารในออสเตรเลยี 

ไมม่บีทบาททางการเมอืง  

ทา่นอาจสามารถขอความชว่ยเหลอืใหก้ลับคนืสูส่ภาพปกต ิหลังจาก ภัยธรรมชาต ิไปที ่

www.disasterassist.gov.au ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 

รัฐบาลทกุระดับในออสเตรเลยี เตรยีมพรอ้มเสมอเพือ่ตอบรับภัยธรรมชาต ิหรอืกรณฉุีกเฉนิ 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูีเ่ว็บไซตข์องรัฐหรอืเขตปกครองตนเองทีท่า่นอาศัยอยู ่ 

ศนูยฉุ์กเฉนิ เว็บไซต ์

ACT 
http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-
arrangements 

NSW www.emergency.nsw.gov.au 

NT www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx 

Qld www.disaster.qld.gov.au 

SA www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp 

Tas. www.ses.tas.gov.au 

Vic. www.igem.vic.gov.au 

WA www.fesa.wa.gov.au 

National Crisis  
Co-ordination 

www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-
management/Australian-Government-Crisis-Coordination-
Centre/Pages/default.aspx 

ขอ้มลูเกีย่วกับ  
ภัยธรรมชาต ิ

www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters 

 

ไฟป่ำ 

ไฟป่าคอืไฟทีไ่หมห้ญา้ พุม่ไม ้ป่าไม ้และสามารถคกุคามชวีติ ทรัพยส์มบตั ิและสิง่แวดลอ้ม 

ไฟป่าสามารถเกดิขึน้ไดท้กุเมือ่ไมว่า่จะเป็นเวลาไหนของปี แตก่ารเสีย่งสงูขึน้ในเดอืนทีม่อีากาศรอ้น 

เมือ่พุม่ไม ้หญา้ หรอืป่าละเมาะแหง้กวา่เวลาอืน่ ไฟอาจจะรอ้นมาก แรงกลา้ และเคลือ่นไปอยา่งรวดเร็ว 

ควนัไฟทีห่นา อาจท าใหย้ากทีจ่ะมองเห็นหรอืหายใจ ออสเตรเลยีเป็นทีเ่รือ่งลอืถงึความรนุแรงของไฟป่า 

ถา้ทา่นอาศัยอยูใ่นเขตทีเ่สีย่งตอ่การเกดิไฟป่า ทา่นควรท าแผนการเอาตัวรอดเมือ่เกดิไฟป่า 

แผนนีจ้ะชว่ยทา่นท าการตัดสนิใจทีส่ าคัญวา่ควรท าอะไร ในระหวา่งไฟไหม ้- เชน่ควรจะหนไีฟเมือ่ไร 

ควรเอาอะไรไปบา้ง และควรจะจัดการกับสตัวอ์ยา่งไร  

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับไฟป่า รวมถงึวา่ควรเตรยีมตัวอยา่งไร ใหต้ดิตอ่ 

หน่วยดับเพลงิในรัฐหรอืเขตปกครองตนเอง ของทา่น ซึง่มใีนรายการในตารางขา้งบน  

http://www.disasterassist.gov.au/
http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-arrangements/
http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-arrangements
http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-arrangements
http://www.emergency.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx
http://www.disaster.qld.gov.au/
http://www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.ses.tas.gov.au/
http://www.igem.vic.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
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หมำยเลขฉุกเฉนิอืน่ๆ 
White Pages ลงรายการหมายเลขโทรศัพทฉุ์กเฉนิ รวมถงึ:  

กำรบรกิำรฉุกเฉนิ 
โทรศพัท ์ 
24 ช ัว่โมง 

เว็บไซต ์

Poisons Information 
Centre  

13 1126 http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au  

Child Abuse Prevention 
Service  

1800 688 009 
www.childabuseprevention.com.au/reporting-
abuse.html 

 

ภยัคกุคำมของกำรกอ่กำรรำ้ย 
ออสเตรเลยีมคีวามมุง่มั่นในการป้องกันลัทธนิยิมความรนุแรง ลัทธนิยิมความรุนแรง 

คอืการใชห้รอืสนับสนุนการใชค้วามรนุแรง เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายทางอดุมการณ์ ศาสนา หรอืการเมอืง 

ทกุคนสามารถมสีว่นชว่ย เพือ่ความมั่นคงของออสเตรเลยี โดยการตระหนักและเขา้ใจถงึการคกุคาม 

ของลัทธนิยิมความรนุแรง  

เพือ่หาขอ้มลูเพิม่เตมิ หรอืรายงานความวติกกังวลของทา่น:  

แหง่ชำต ิ โทรศพัท ์ เว็บไซต ์

National Security Hotline 1800 1234 00 
www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoin
g/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx  

Living Safe Together  www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx 

Report Online Extremism  www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/ 

 

ควำมชว่ยเหลอืในกำรต ัง้ถ ิน่ฐำน 
รัฐบาลออสเตรเลยีสนับสนุน สงัคมหลากหลายของออสเตรเลยี ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ไปที ่

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/a-

multicultural-australia  

รัฐบาลออสเตรเลยีใหท้นุอดุหนุนการบรกิารตา่งๆ เพือ่ชว่ยผูเ้ขา้เมอืงตามโครงการมนุษยชน 

และผูอ้พยพทีม่สีทิธ ิทีเ่พิง่มาถงึออสเตรเลยีเพือ่ตัง้ถิน่ฐาน 

และกลายเป็นสมาชกิทีม่สีว่นรว่มในสงัคมออสเตรเลยี จดุสนใจอยูท่ีห่า้ปีแรกของการตัง้ถิน่ฐาน 

การบรกิารรวมถงึ: 

• Settlement Service Grants 

• The Adult Migrant English Program (AMEP) 

• การบรกิารแปลและลา่ม (TIS National) 

การบรกิารดา้นการตัง้ถิน่ฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูเ้ขา้เมอืงตามโครงการมนุษยชน รวมถงึ: 

• Humanitarian Settlement Services 

• Complex Case Support Program 

• ใหค้วามชว่ยเหลอืผูเ้ยาวท์ีเ่ขา้เมอืง ตามโครงการมนุษยธรรมและไรผู้ป้กครอง 

http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au/
http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx
http://www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx
http://www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx
http://www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx
http://www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/
http://www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/a-multicultural-australia
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/a-multicultural-australia
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/a-multicultural-australia
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เพือ่หา ผูใ้หบ้รกิาร Humanitarian Settlement Services และ Complex Case Support ไปที ่

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-

policy/settlement-services/settlement-services-locator  

ทรัพยากรดา้นการตัง้ถิน่ฐานอืน่ๆ จะพบไดท้ี ่www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-

multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources  

ด ูบทที ่3 ภาษาอังกฤษ ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ TIS National และ AMEP.  

Humanitarian Settlement Services 
Humanitarian Settlement Services (HSS) ใหค้วามชว่ยเหลอืในการตัง้ถิน่ฐานอยา่งจรงิจัง 

แกผู่ล้ ีภ้ัยทีเ่พิง่มาถงึใหม่ๆ  และผูเ้ขา้เมอืงตามโครงการมนุษยชน 

เมือ่เขามาถงึและตลอดระยะแรกของการตัง้ถิน่ฐานของเขา 

โปรแกรม HSS ไดรั้บการจัดใหเ้หมาะสม กับความจ าเป็นของแตล่ะคน 

รวมถงึความจ าเป็นพเิศษของเยาวชน HSS ชว่ยเหลอืลกูคา้ในการมสีว่นรว่มชวีติของออสเตรเลยี 

ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม จัดใหม้ทัีกษะและความรู ้

เพือ่ทีจ่ะเขา้ถงึบรกิารตา่งๆไดด้ว้ยตนเองในอนาคต 

การบรกิารทีจั่ดใหภ้ายใตโ้ปรแกรม HSS อาจรวมถงึ: 

• การไปรับทีส่นามบนิ และการลดเวลาคอยทีพั่กอาศยัระยะสัน้ เมือ่มาถงึ 

• ชว่ยหาทีพั่กอาศัยระยะยาว 

• ขอ้มลูเกีย่วกับและการสง่ตอ่ไปยังหน่วยงานทีส่ าคัญๆ โปรแกรมส าหรับชมุชน 

การบรกิารดา้นสขุภาพ และการตัง้ถิน่ฐานอืน่ๆ 

• โปรแกรมปฐมนเิทศในประเทศ  

โดยปกตแิลว้ลกูคา้จะอยูใ่นโปรแกรม HSS เป็นเวลา 6 - 12 เดอืน  

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี:่ 

Humanitarian Settlement Services 

ขอ้มลู 
เว็บไซต ์

Humanitarian Settlement Services 
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-
multicultural-affairs/programs-policy/settlement-
services/humanitarian-settlement-services-hss  

รายการ ผูใ้หบ้รกิาร HSS ในปัจจบุัน 
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-
multicultural-affairs/programs-policy/settlement-
services/settlement-services-locator  

Complex Case Support Program 
โปรแกรม Complex Case Support (CCS) ใหบ้รกิารดา้นจัดการกรณีพเิศษและซบัซอ้น 

แกผู่ม้สีทิธเิขา้เมอืงตามโครงการมนุษยธรรม ซึง่มคีวามตอ้งการเหนอืขอบเขต 

ของผูใ้หบ้รกิารในดา้นการตัง้ถิน่ฐานอืน่ๆ ลกูคา้มสีทิธใิชโ้ปรแกรม CCS จนถงึหา้ปีหลังจากทีม่าถงึ 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ CCS ไปที ่www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-

multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/complex-case-support-programme  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/humanitarian-settlement-services-hss
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/complex-case-support-programme
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ถา้ทา่นรูจั้กใครทีด่เูหมอืนวา่มคีวามตอ้งการความชว่ยเหลอื ประเภทนี ้หรอืเป็นตัวทา่นเอง 

ใหโ้ทรไปหาทมี Complex Case Support ที ่1300 855 699 

Settlement Service Grants 
โปรแกรมนีใ้หท้นุแกอ่งคก์รตา่งๆ เพือ่ชว่ยผูท้ีเ่พิง่มาถงึ ในการตัง้ถิน่ฐานในออสเตรเลยี 

ทา่นสามารถใชบ้รกิารนีไ้ดภ้ายใต ้Settlement Grants ถา้ทา่นเป็นผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวร 

และไดม้าถงึออสเตรเลยีภายในหา้ปีทีผ่า่นมาในฐานะ: 

• ผูเ้ขา้เมอืงตามโครงการมนุษยชน 

• ผูท้ีอ่พยพตามครอบครัว (family stream) ทีม่คีวามสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษ ในระดับต า่ 

• ผูต้ดิตามผูอ้พยพทีม่ทัีกษะ (skilled migrant) ทีม่คีวามสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษ 

ในระดับต า่ และเลอืกตัง้ถิน่ฐานในชนบท หรอืบรเิวณรอบนอก (regional area) 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูอ่าศัยชัว่คราวบางทา่น (ผูถ้อืวซีา่คูห่มัน้ วซีา่คูค่รองแบบชัว่คราว และผูท้ีต่ดิตามเขา) 

ในชนบทหรอืบรเิวณรอบนอก ทีไ่ดม้าถงึในหา้ปีทีผ่า่นมา 

และมคีวามสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษในระดับต า่ อาจมสีทิธเิชน่กัน 

ผูถ้อืวซีา่เฉพาะกาลหรอืวซีา่ชัว่คราวอืน่ๆ ไมม่สีทิธใิชบ้รกิารเหลา่นี ้

Settlement Grants ใหค้วามชว่ยเหลอืชมุชนของผูท้ีม่าถงึใหม ่ทีย่อมรับผูท้ีม่าถงึใหมจ่ านวนมาก 

และตอ้งการความชว่ยเหลอืในการจัดการ การวางแผน และเป็นตัวแทนส าหรับการบรกิารตา่งๆ 

ผูใ้หบ้รกิารชว่ยทา่นใหเ้ขา้ถงึบรกิารหลักเชน่ ความชว่ยเหลอืดา้นทีอ่ยูอ่าศัย การดแูลบตุร การหางาน 

และการเขา้เรยีน เขาสามารถเชือ่มโยงทา่น ไปยังเครอืขา่ยสนับสนุน 

เพือ่ชว่ยทา่นใหต้ัง้ถิน่ฐานในชมุชนได ้และชว่ยทา่นเขา้ถงึการฝึกเรยีนภาษาอังกฤษและการงาน  

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

ขอ้มลูเกีย่วกบัเงนิชว่ยเหลอืบรกิำรดำ้นกำรต ัง้ถ ิน่ฐำน เว็บไซต ์

เกีย่วกับ Settlement Services grants program 

www.dss.gov.au/grants-funding/grant-
programmes/settlement-services-fact-
sheet  

DSS Grants Service Directory  http://serviceproviders.dss.gov.au 

ควำมชว่ยเหลอืส ำหรบัผูเ้ยำวท์ ีเ่ขำ้เมอืงตำมโครงกำรมนษุยธรรมและไรผู้ป้กครอง 
โปรแกรมนีใ้หค้วามชว่ยเหลอืผูเ้ยาวท์ีม่สีทิธ ิ(ผูม้วีซีา่ไดถ้ิน่ทีอ่ยูถ่าวร 

วซีา่ชัว่คราวตามโครงการมนุษยธรรม วซีา่คุม้ครอง หรอืวซีา่เทยีบเทา่วซีา่ชัว่คราวทีส่ าคัญ (substantive 

tempory visa)) ดา้นการเอาใจใสด่แูล ปกครอง และความชว่ยเหลอืสนับสนุน  

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ: ผูเ้ยาวท์ีเ่ขา้เมอืงตามโครงการมนุษยธรรมและไรผู้ป้กครอง ไปที ่

www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme  

ดวีดีขีอ้มลูกำรต ัง้ถ ิน่ฐำน 
Department of Immigration and Border Protection ไดผ้ลติดวีดีชี ือ่วา่ ออสเตรเลยี - บา้นใหม ่

ส าหรับผูล้ีภ้ย้จากแอฟรกิาและเอเซยีทีเ่พิง่มาถงึ ดวีดีมีขีอ้มลูเกีย่วกับทีอ่ยูอ่าศัย สขุภาพ การศกึษา 

การเงนิ การงาน ครอบครัว กฎหมายออสเตรเลยี และการใชช้วีติในออสเตรเลยี  

http://www.dss.gov.au/grants-funding/grant-programmes/settlement-services-fact-sheet
http://serviceproviders.dss.gov.au/
http://serviceproviders.dss.gov.au/
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme
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ดวีดีสี าหรับผูล้ีภั้ยชาวแอฟรกิา มพีากยเ์ป็นภาษา อัมฮารกิ ดนิกา้ ครินุด ีซดูานอาระบกิ สวาฮลี ีและ 

ทกิรนิยา 

ดวีดีสี าหรับผูล้ีภั้ยชาวเอเซยี มพีากยเ์ป็นภาษา พมา่ ฉิน่ (ฮะกะ) กะเหรีย่ง เนปาล และโรฮงิญา 

ดวีดีทัีง้สองชดุ มใีหเ้ลอืกทีเ่ป็นภาษาอังกฤษ และทีม่บีทบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ตอนตา่งๆมใีหด้ไูดท้ี ่

Border TV - ไปที ่www.youtube.com/user/ImmiTV และคน้หา ‘orientation information 

(ขอ้มลูเกีย่วกับปฐมนเิทศ)’  

ถา้ตอ้งการดวีดีนีี ้ขอไดท้ีผู่ใ้หบ้รกิารดา้นการตัง้ถิน่ฐาน อเีมล ์DVD.Requests@border.gov.au 

หรอืตดิตอ่ Department of Immigration and Border Protection ที ่

www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia 

ควำมชว่ยเหลอืกำรต ัง้ถ ิน่ฐำน ของรฐัและเขตปกครองตนเอง 
ทกุรัฐบาลของรัฐและเขตปกครองตนเอง มสี านักงานส าหรับกจิการพหวุฒันธรรมและผูอ้พยพ 

รัฐบาลทอ้งถิน่อาจใหก้ารสนับสนุนผูอ้พยมใหมเ่ชน่กัน ด ูบทที ่12 การมสีว่นรว่มในฐานะพลเมอืง  

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี:่  

รฐัหรอื 
เขตปกค
รองตนเอ
ง 

หนว่ยงำน เว็บไซต ์

ACT  Office of Multicultural Affairs 
http://www.communityservices.act.gov.au/multi
cultural 

 Multicultural Services 
www.communityservices.act.gov.au/multicultur
al/services  

NSW Multicultural NSW language 
services 

www.crc.nsw.gov.au/services 

 Multicultural NSW Settlement 
Portal  

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/ne
w_arrivals_to_nsw/ 

 NSW Community Organisations http://multicultural.nsw.gov.au/communities/co
mmunities/ 

NT Office of Multicultural Affairs https://dcm.nt.gov.au/strong-
community/multicultural-affairs 

 NT Multicultural Information 
Directory 

https://nt.gov.au/community/multicultural-
communities/Contact-a-multicultural-service-or-
community-group 

Qld Multicultural Affairs Queensland www.multicultural.qld.gov.au 

 Queensland Multicultural  
Resource Directory 

www.communities.qld.gov.au/multicultural/multi
cultural-communities/multicultural-resource-
directory  

SA Multicultural SA www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants  

 Multicultural Communities Council  
of SA Directory 

www.mccsa.org.au 
 

Tas. Multicultural Tasmania www.multicultural.tas.gov.au 

Vic. Victorian Multicultural Commission www.multicultural.vic.gov.au 

http://www.youtube.com/user/ImmiTV
mailto:DVD.Requests@border.gov.au
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural/services
http://www.crc.nsw.gov.au/services
http://www.crc.nsw.gov.au/services
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_arrivals_to_nsw/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_arrivals_to_nsw/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/communities/
https://dcm.nt.gov.au/strong-community/multicultural-affairs
https://nt.gov.au/community/multicultural-communities/Contact-a-multicultural-service-or-community-group
https://nt.gov.au/community/multicultural-communities/Contact-a-multicultural-service-or-community-group
http://www.multicultural.qld.gov.au/
https://www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicultural-communities/multicultural-resource-directory
https://www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicultural-communities/multicultural-resource-directory
http://www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants
http://www.mccsa.org.au/
http://www.mccsa.org.au/
http://www.multicultural.tas.gov.au/
http://www.multicultural.vic.gov.au/
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รฐัหรอื 
เขตปกค
รองตนเอ
ง 

หนว่ยงำน เว็บไซต ์

 รายชือ่ชมุชน www.multicultural.vic.gov.au/resources/commu
nity-directory 

WA Office of Multicultural Interests www.omi.wa.gov.au 

 WA Culturally and Linguistically 
Diverse (CaLD) community 
services directory 

www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm  

กำรบรกิำรตำ่งๆของรฐับำลทอ้งถิน่ 
เทศบาลทอ้งถิน่ของทา่น ดแูลเขตทีท่า่นอาศัยอยู ่และให ้บรกิาร ทีส่ าคัญหลายอยา่ง 

แกป่ระชาชนในชมุชนทอ้งถิน่ เทศบาลไดรั้บเงนิทนุจากภาษี ทีจ่า่ยโดยเจา้ของทีด่นิในทอ้งถิน่นัน้ๆ 

ทา่นไมต่อ้งเป็นเจา้ของทีด่นิเพือ่ทีจ่ะใชบ้รกิารตา่งๆของรัฐบาลทอ้งถิน่ 

เทศบาลหลายแหง่จัดท าคูม่อืขอ้มลู หรอืชดุชว่ยผูต้ัง้ถิน่ฐานใหม ่ซึง่ใหข้อ้มลูเกีย่วกับการบรกิาร 

และสิง่อ านวยความสะดวกในทอ้งถิน่ (รวมถงึเวลาเก็บขยะ สาธารณสขุ 

และสิง่อ านวยความสะดวกดา้นสนัทนาการ) ทา่นสามารถเอาเอกสารเหลา่นี้ไดจ้ากทีท่ าการเทศบาล 

หรอืใหเ้ขาสง่ใหท้า่นทางไปรษณีย ์

ไปทีท่ าการเทศบาลทอ้งถิน่ของทา่น หรอื หอ้งสมดุ หากทา่นตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ หมายเลขโทรศัพท ์

และทีต่ัง้ของเทศบาล มอียูใ่นสมดุโทรศัพท ์White Pages ภายใตช้ือ่ของต าบล 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

ภมูภิำค ขอ้มลูเกีย่วกบัรฐับำลทอ้งถิน่ เว็บไซต ์

ACT 
ACT Government – Canberra 
Connect 

www.act.gov.au 

NSW Office of Local Government www.olg.nsw.gov.au  

NT 
Department of Local Government 
and Community Services  

www.localgovernment.nt.gov.au/council_
information 

Qld 
Department of Infrastructure,  
Local Government and Planning 

http://dilgp.qld.gov.au  

SA 
Department of Planning and  
Local Government 

www.dpti.sa.gov.au/local_govt  

Tas. Local Government Division 
www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_gov
ernment  

Vic Local Government Victoria 
www.delwp.vic.gov.au/local-
government/find-your-council  

WA 
Department of Local Government 
and Communities 

www.dlgc.wa.gov.au/Pages/default.aspx  

National 
Australian Local Government 

Association - ลงิค ์

http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,19
9,219   

http://www.multicultural.vic.gov.au/resources/community-directory
http://www.omi.wa.gov.au/
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.act.gov.au/
http://www.act.gov.au/
http://www.olg.nsw.gov.au/
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://dilgp.qld.gov.au/
http://dilgp.qld.gov.au/
http://www.dpti.sa.gov.au/local_govt
http://www.dpti.sa.gov.au/local_govt
http://www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_government
http://www.delwp.vic.gov.au/local-government/find-your-council
http://dlg.wa.gov.au/Content/Directory/Default.aspx
http://dlg.wa.gov.au/Content/Directory/Default.aspx
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219
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องคก์รชำตพินัธุแ์ละชุมชน 
ในออสเตรเลยี มอีงคก์รชาตพัินธแ์ละชมุชนมากมาย 

ทีใ่หบ้รกิารและเป็นตัวแทนเพือ่ผลประโยชนข์องประชากรทีม่าจากวฒันธรรม ภาษา 

และศาสนาหลากหลาย องคก์รเหลา่นี ้อาจจะชว่ยทา่น หรอืแนะทางใหท้า่นไปหาองคก์รอืน่ๆ 

ทีส่ามารถชว่ยทา่นได ้สโมสรชาตพัินธุแ์ละชมุชน สมาคม และองคก์รศาสนา มรีายการชือ่อยูใ่ต ้'Club 

(สโมสร)' และ 'Organisations (องคก์ร)' ใน Yellow Pages 

ในหลายๆเขตมผีูใ้หบ้รกิารดา้นการตัง้ถิน่ฐาน รวมถงึศนูยท์รัพยากรผูย้า้ยถิน่ 

องคก์รเหลา่นีไ้มไ่ดด้ าเนนิการโดยรัฐบาล แตง่บางองคก์รไดรั้บเงนิทนุ 

เพือ่ชว่ยบรกิารในดา้นการตัง้ถิน่ฐาน องคก์รเหลา่นีอ้าจจะชว่ยทา่นได ้

หรอืชว่ยทา่นคน้หาองคก์รทีเ่หมาะสมกับความตอ้งการและความสนใจของทา่น  

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

ภมูภิำค หนว่ยงำน เว็บไซต ์

National 
Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia 
(FECCA) 

www.fecca.org.au 

National Settlement Council of Australia www.scoa.org.au 

National Multicultural Youth Advocacy Network www.myan.org.au/ 

ควำมชว่ยเหลอืในภำวะวกิฤต 
ทา่นสามารถขอความชว่ยเหลอืไดจ้ากองคก์รเอกชน ถา้ทา่นตอ้งการอาหาร เสือ้ผา้ ทีอ่ยูอ่าศัย 

หรอืเครือ่งเรอืนโดยดว่น อยา่กลัวทีจ่ะขอความชว่ยเหลอื 

ทา่นอาจตอ้งมสีทิธหิรอืมคีณุสมบัตติรงตามกับขอ้ก าหนดบางประการ เพือ่ทีจ่ะรับการบรกิารนัน้ๆ 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิดทูี:่ 

หนว่ยงำนระดบัชำต ิ เว็บไซต ์

The Salvation Army www.salvos.org.au 

St Vincent de Paul Society www.vinnies.org.au 

The Smith Family www.thesmithfamily.com.au 

Mission Australia www.missionaustralia.com.au 

Anglicare Australia  www.anglicare.asn.au 

Red Cross www.redcross.org.au/contact-us.aspx  

Department of Human Services www.humanservices.gov.au/crisis  

กำรใหค้ ำปรกึษำในภำวะวกิฤต ทำงโทรศพัท ์
มบีรกิารใหค้ าปรกึษาทางโทรศัพท ์ทีใ่หค้ าปรกึษาในภาวะวกิฤตฟร ีตลอด 24 ชัว่โมงตอ่วนั 

เจ็ดวนัตอ่สปัดาห ์ 

http://www.fecca.org.au/
http://www.fecca.org.au/
http://www.scoa.org.au/
http://www.myan.org.au/
http://www.salvos.org.au/
http://www.vinnies.org.au/
http://www.thesmithfamily.com.au/
http://www.missionaustralia.com.au/
http://www.anglicare.asn.au/
http://www.redcross.org.au/contact-us.aspx
http://www.humanservices.gov.au/crisis
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ใหโ้ทรไปหาเขา ถา้คณุรูส้กึส ิน้หวงั ตอ้งการทีจ่ะพดูกับใครสกัคนหนึง่ 

หรอืตอ้งการใชบ้รกิารการปรกึษาจากผูช้ านาญพเิศษ การทีจ่ะขอความชว่ยเหลอืนัน้เป็นเรือ่งโอเค 

หนว่ยงำนระดบัชำต ิ 
โทรศพัท ์ 
24 ช ัว่โมง 

เว็บไซต ์

Lifeline Helpline 13 1114 www.lifeline.org.au 

Kids Helpline  1800 551 800 www.kidshelp.com.au 

Child Abuse Prevention 
Service 

1800 688 009 www.childabuseprevention.com.au 

Relationships Australia Crisis 
Line 

1300 364 277 www.relationships.org.au 

1800 RESPECT 1800 737 732 www.1800respect.org.au 

 

http://www.lifeline.org.au/
http://www.kidshelp.com.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/
http://www.relationships.org.au/
http://www.relationships.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
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3 ภำษำองักฤษ 

ในหมวดนี ้
• การบรกิารแปลและลา่ม (TIS National) 

• การเรยีนภาษาอังกฤษ 

กำรบรกิำรแปลและลำ่ม (TIS National) 

ลำ่ม 
การบรกิารแปลและลา่ม (TIS National) ใหบ้รกิารลา่มทางโทรศัพทใ์นทันททัีนใด มลีา่มใหม้ากกวา่ 

160 ภาษารวมทัง้ภาษาพืน้เมอืง ถา้ท่านตอ้งการทีจ่ะสือ่สารกับใครคนหนึง่ทีพ่ดูภาษาของท่านไมไ่ด ้

TIS National สามารถทีจ่ะชว่ยท่านได ้

ลา่มทางโทรศัพทม์ใีหต้ลอด 24 ชั่วโมงตอ่วัน เจ็ดวันตอ่สัปดาห ์และสามารถชว่ยท่านในภาวะฉุกเฉนิ 

ท่านสามารถใช ้TIS National เพือ่สือ่สารกับหน่วยงานรัฐบาล กลุม่ชมุชน และธรุกจิ 

โดยท่ัวไปแลว้ การใช ้TIS National นัน้ฟร ีส าหรับผูท้ีพ่ดูภาษาอังกฤษไมไ่ด ้

ถา้ทา่นตอ้งการทีจ่ะสือ่สารกับหน่วยงานรัฐบาล องคก์รเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยส าหรับลา่ม 

ธรุกจิบางแหง่และบรกิารชมุชน อาจจะมบีรกิารลา่มใหฟ้ร ี

เพือ่ทีจ่ะใชล้า่มของ TIS National ใหโ้ทร 131 450 และบอกพนักงานวา่ท่านพูดภาษาอะไร 

พนักงานจะตดิตอ่ลา่ม เมือ่ท่านไดรั้บการตอ่สายใหล้า่ม ใหบ้อกชือ่ของท่าน 

และหมายเลขโทรศัพทข์ององคก์ร ทีท่่านตอ้งการตดิตอ่  

ทา่นจ าเป็นตอ้งโทรในระหวา่งเวลาท างานขององคก์ร ทีท่า่นตอ้งการตดิตอ่  

ถา้ทา่นตอ้งการลา่มเพือ่ไปหาแพทยก์ับทา่น ขอแพทยใ์หต้ดิตอ่ TIS National ทีส่ายตรงส าหรับแพทย ์

(Doctor’s Priority Line) เพือ่ตดิตอ่ลา่มทางโทรศพัท ์

แพทยส์ามารถจัดการใหม้ลีา่มในหอ้งแพทยไ์ดด้ว้ย เภสชักรสามารถใชล้า่มทางโทรศพัท ์

เพือ่คยุกับทา่นเกีย่วกบัเรือ่งยา นีเ่ป็นบรกิารฟร ีทีรั่ฐบาลจัดให ้ 

การบรกิารลา่มทางโทรศพัทฟ์ร ีอาจมใีหเ้พือ่สือ่สารกับกลุม่ดังตอ่ไปนี ้

• องคก์รชมุชนทีไ่มเ่ป็นองคก์รรัฐบาล และไมเ่อาผลก าไร 

• สมาชกิรัฐสภา 

• เจา้หนา้ทีรั่ฐบาลทอ้งถิน่ (ในเรือ่งทีเ่กีย่วกับภาษี การเก็บขยะ และการบรกิารเมอืง) 

• สหภาพแรงงาน 

• นายหนา้ขายบา้นและทีด่นิ 

ท ำงำนให ้TIS National 
TIS National ยนิดทีีจ่ะรับการสอบถาม จากผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวรและผูท้ีเ่ป็นพลเมอืงออสเตรเลยี 

ซึง่สนใจทีจ่ะท างาน ลา่มแบบท าสญัญา ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาไปทีเ่ว็บไซตข์อง TIS National ที ่

www.tisnational.gov.au/en/Interpreters 

http://www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
http://www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
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กำรแปลเอกสำรส ำคญั 
ผูอ้พยพทีม่สีทิธ ิสามารถใหม้กีารแปลเอกสารสว่นตัว ทีเ่กีย่วขอ้งกับการตัง้ถิน่ฐานของเขา 

เป็นภาษาอังกฤษ (ตัวอยา่งเชน่ ใบเกดิ ใบสมรส ใบขบัขี ่และเอกสารเกีย่วกับการศกึษาและการจา้งงาน) 

การแปลนีฟ้รภีายในสองปีแรกทีม่าถงึออสเตรเลยี หรอืเมือ่ไดอ้นุญาตใหอ้ยูถ่าวร  

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี:่  

บตัร 'ฉนัตอ้งกำรลำ่ม' 
ผูท้ีพ่ดูภาษาอังกฤษไมไ่ด ้สามารถใชบ้ัตร 'ฉันตอ้งการลา่ม' 

เพือ่ขอลา่มเมือ่ตอ้งการทีจ่ะสือ่สารกบัหน่วยงานรัฐบาล กลุม่ชมุชน และธรุกจิ 

บัตรมรีายละเอยีดการตดิตอ่ของ TIS National และมทีีใ่หท้า่นเขยีนภาษาทีท่า่นตอ้งการ 

แสดงบัตรนีเ้มือ่ทา่นตอ้งการลา่ม 

TIS National แจกบัตรนีใ้หห้น่วยงานรัฐบาล กลุม่ชมุชน และหน่วยงานทีไ่มรั่บผลก าไร 

เพือ่แจกจา่ยใหล้กูคา้ของเขา  

ถา้ทา่นอยากจะใหเ้ขาสง่บัตรนีใ้หท้า่นทางไปรษณีย ์ใหอ้เีมล ์TIS National ที ่

tispromo@border.gov.au หรอืโทร 1300 655 820.  

สญัลกัษณ์ลำ่ม  

 

สญัลักษณ์ลา่ม (ทีอ่ยูข่า้งบนและในทกุๆหนา้ของคูม่อืนี้) บอกใหค้นทีม่คีวามจ ากัดดา้นภาษาอังกฤษรูว้า่ 

เขาสามารถขอความชว่ยเหลอืดา้นภาษาไดเ้มือ่เขาใชบ้รกิารของรัฐบาล 

ทา่นอาจจะเห็นสญัลักษณ์นีใ้น โรงพยาบาลสาธารณะ สถานตี ารวจ โรงเรยีนรัฐ ศนูยช์มุชน 

ส านักงานจัดหาทีอ่ยูอ่าศยั และส านักงานจัดหางาน เทศบาลทอ้งถิน่ ผูใ้หบ้รกิารดา้นการตัง้ถิน่ฐาน เชน่ 

ศนูยท์รัพยากรผูย้า้ยถิน่ 

กำรบรกิำร TIS National  รำยละเอยีดกำรตดิตอ่ 

การบรกิารแปลและลา่ม (TIS National) 
บรกิารตลอด 24 ชัว่โมง 

131 450  

TIS National เว็บไซต ์ www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers 

ขอ้มลูเกีย่วกับ  
การแปลเอกสาร 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-
multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-
australia/help-with-english/free-translating-service 

mailto:tispromo@border.gov.au
https://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/free-translating-service
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กำรเรยีนภำษำองักฤษ 

Adult Migrant English Program (AMEP) 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจ าชาตขิองออสเตรเลยี ประชากรในออสเตรเลยีพดูหลายภาษา 

แตเ่พือ่ทีจ่ะมสีว่นรว่มในชวีติชาวออสเตรเลยี อยา่งเต็มที ่ทา่นจ าเป็นทีจ่ะตอ้งพดู 

และเขา้ใจภาษาอังกฤษ ถา้ไมรู่ภ้าษาอังกฤษ ทา่นจะพบวา่เป็นการยาก ทีจ่ะเขา้ถงึการบรกิารทีส่ าคัญๆ 

และยากทจีะเป็นอสิระ ความช านาญดา้นภาษาอังกฤษส าคัญมาก 

ถา้ทา่นตอ้งการทีจ่ะท างานในออสเตรเลยี 

ทา่นจะตอ้งพดูภาษาอังกฤษได ้ถา้ทา่นมจีดุประสงคท์ีจ่ะเป็นพลเมอืงออสเตรเลยี  

Adult Migrant English Program (AMEP) ไดรั้บเงนิทนุจากรัฐบาลออสเตรเลยี 

และใหผู้อ้พยพทีม่สีทิธแิละผูเ้ขา้เมอืงตามโครงการมนุษยชน เรยีนภาษาอังกฤษฟรมีากถงึ 510 ชัว่โมง  

ถา้ทา่นเป็นผูอ้พยพผูใ้หญ ่หรอืผูเ้ขา้เมอืงตามโครงการมนุษยชน และตัง้ถิน่ฐานในออสเตรเลยี 

ไดรั้บวซีา่ถาวรหรอื วซีา่ชั่วคราวทีม่สีทิธ ิและพดูภาษาอังกฤษนอ้ยมากหรอืพดูไมไ่ดเ้ลย 

ทา่นอาจจะมสีทิธิเ์รยีน AMEP ผูเ้ยาวย์า้ยถิน่บางคน ทีม่อีายรุะหวา่ง 15 ถงึ 17 ปีอาจจะมสีทิธเิชน่กัน 

อา่น แผน่ขอ้มลู ไดท้ี ่https://docs.education.gov.au/node/37165 ซึง่จะมขีอ้มลูใหท้า่นเพิม่ขึน้  

ในชัน้เรยีน AMEP ทา่นจะเรยีนทักษะภาษาอังกฤษ และขอ้มลูเกีย่วกับสงัคมออสเตรเลยี 

ทา่นจะพบผูท้ีเ่พิง่มาถงึใหม ่ทีม่ภีมูหิลัง ประสบการณ์ และจดุมุง่หมายคลา้ยๆกับทา่น 

และทา่นจะมเีพือ่นใหม ่ 

การใชบ้รกิาร AMEP ตอ้งผา่นทางผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บการอนุมัตจิากรัฐบาลออสเตรเลยี 

ทา่นจะไดรั้บการสอนโดยคร ูทีไ่ดรั้บการฝึกอบรมใหส้อนภาษาอังกฤษ แกผู่ท้ีพ่ดูภาษาอืน่ๆ  

ผูใ้หบ้รกิารของทา่น จะชว่ยทา่นเลอืกชัน้เรยีนทีเ่หมาะสมทีส่ดุกับความตอ้งการของทา่น 

เพือ่ใหม้ั่นใจวา่จะไดผ้ลทีด่ทีีส่ดุส าหรับทา่น มชีัน้เรยีนเต็มเวลาและไมเ่ต็มเวลา ในเวลาทีต่า่งกัน 

(กลางวนั ตอนเย็น และสดุสปัดาห)์ และในสถานทีต่า่งๆ 

เพือ่วา่ทา่นสามารถทีจ่ะเรยีนในเวลาและสถานทีท่ีเ่หมาะสมกับทา่น นอกจากนีย้ังมกีารศกึษาทางไกล 

ออนไลน ์และจัดการใหค้รมูาสอนทีบ่า้นดว้ย  

ดทูี ่AMEP child care ดว้ย ถา้ทา่นมบีตุร  

กรอบเวลำทีส่ ำคญัส ำหรบั AMEP 

เพือ่ทีจ่ะไดเ้รยีนภาษาอังกฤษผา่นทาง AMEP ทา่นตอ้งลงทะเบยีนกับผูใ้หบ้รกิาร AMEP 

ทีไ่ดรั้บการอนุมตั ิภายในหกเดอืนของวนัทีท่ีท่า่นมาถงึออสเตรเลยี หรอืวนัทีท่า่นไดรั้บวซีา่ 

ถา้ทา่นอยูใ่นออสเตรเลยีแลว้ ทา่นตอ้งเริม่ชัน้เรยีนภาษาอังกฤษ ภายในหนึง่ปีทีท่า่นมาถงึออสเตรเลยี 

หรอืจากวนัทีท่ีท่า่นไดรั้บวซีา่  

ทา่นมเีวลาหา้ปีจากวนัทีท่า่นมาถงึ หรอืวนัทีท่ีท่า่นไดรั้บวซีา่ เพือ่ทีจ่ะเรยีนภาษาอังกฤษผา่นทาง AMEP 

ทา่นอาจจะมสีทิธิเ์พือ่ทีจ่ะไดเ้รยีนเพิม่ ถา้ทา่นมคีวามตอ้งการพเิศษ มกีารศกึษานอ้ย 

หรอืมปีระสบการณ์ทีย่ากล าบาก กอ่นทีจ่ะอพยพ  

https://docs.education.gov.au/node/37165
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ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

AMEP รำยละเอยีดกำรตดิตอ่ 

โทรศัพท ์ 13 38 73 

 เว็บไซต ์AMEP www.education.gov.au/amep 

อเีมล ์  skilling@education.gov.au 

ขอ้มลูใน ภาษาอืน่ๆทีไ่มใ่ชภ่าษาอังกฤษ 
www.education.gov.au/amep-information-
other-languages 

ฉันจะเรยีนภาษาอังกฤษไดท้ีไ่หน?  
ผูจั้ดหา AMEP และ ศนูยก์ารเรยีนรู ้

www.education.gov.au/adult-migrant-
english-program-service-providers 

AMEP ออนไลน ์ http://amepdl.net.au 

 

ผูใ้หบ้รกิารของทา่น สามารถชว่ยทา่นท าแผนการเรยีนตอ่หลังจากจบ AMEP แลว้  

Skills for Education and Employment (SEE) 
ถา้ท่านก าลังหางานท า โปรแกรม Skills for Education and Employment (SEE) อาจชว่ยท่านได ้

SEE มบีรกิารใหท้่านไดเ้รยีนภาษาไดม้ากถงึ 800 ชั่วโมง ใหม้คีวามสามารถในการอา่นและเขยีน 

ความสามารถในการค านวณ และการเรยีนรูด้า้นอาชพี 

ใหก้ับบคุคลทีก่ าลังหางานท าและอยูใ่นอายทุีท่ างานได ้แตพ่บวา่หางานไมไ่ดเ้นื่องจาก 

ความสามารถในการอา่นและเขยีนหรอืทักษะในภาษาอังกฤษคอ่นขา้งต า่ 

โปรแกรมนีส้ามารถชว่ยทา่นไดน้านถงึสองปี 

เฉพาะผูท้ีห่างานท าอยา่งกระตอืรอืรน้ และมสีทิธไิดรั้บเงนิสนับสนุนรายไดห้รอืเบีย้เลีย้ง 

มสีทิธิใ์ชบ้รกิารของ SEE บางคนเขา้ใชบ้รกิาร SEE หลังจากเรยีนจบ Adult Migrant English Program 

(AMEP) หรอืถา้เขาไมม่สีทิธิท์ีจ่ะใชบ้รกิาร AMEP  

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โทรศัพทห์รอืไปทีส่ านักงาน Centrelink คยุกับผูใ้หบ้รกิารจัดหางาน หรอืไปที ่

SEE เว็บเพจ ที ่www.education.gov.au/skills-education-and-employment 

ด ูบทที ่5, การงาน ดว้ย 

http://www.education.gov.au/amep
mailto:skilling@education.gov.au
http://www.education.gov.au/amep-information-other-languages
http://www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-service-providers
http://amepdl.net.au/
http://www.education.gov.au/skills-education-and-employment
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4 กำรศกึษำและกำรฝึกอบรม 

ในหมวดนี ้
• ศนูยด์แูลเด็ก 

• เพลยก์รปุ (การเลน่เป็นกลุม่) 

• โรงเรยีน และ โรงเรยีนเด็กกอ่นวยัเรยีน 

• อาชวีศกึษาและการฝึกอบรม 

• National Training Complaints Hotline 

• Universities 

• การรับรองคณุวฒุแิละทักษะ เพือ่วตัถปุระสงคท์างการศกึษาและการฝึกอบรม 

• เงนิชว่ยเหลอืนักเรยีน 

• บัตรสว่นลดนักเรยีน 

• หลักสตูรสัน้ๆส าหรับชมุชน 

ถา้ทา่นตอ้งการขอ้มลูเกีย่วกับการเรยีนภาษาอังกฤษ ด ูบทที ่3 ภาษาอังกฤษ  

ศนูยด์แูลเด็ก 
ทา่นอาจตอ้งใหบ้ตุรของทา่น อยูใ่นการดแูลอยา่งเป็นทางการของบคุคลอืน่ - น่ันคอื ศนูยด์แูลเด็ก 

ถา้ทา่นตอ้งไปท างาน เรยีน หรอืมพัีนธะอืน่ๆ การเลอืกศนูยด์แูลเด็กและสถานบรกิารเรยีนรูเ้บือ้งตน้ 

อาจจะเป็นการตดัสนิใจทีค่อ่นขา้งจะล าบากส าหรับครอบครัว 

ทัง้นีม้ันขึน้อยูก่ับความตอ้งการของครอบครัวของทา่น 

และสิง่แวดลอ้มทีท่า่นและบตุรของทา่นจะรูส้กึสะดวกสบายทีส่ดุ 

ผูใ้หบ้รกิารศนูยด์แูลเด็กทกุแหง่ตอ้งมคีณุวฒุ ิหรอืก าลังด าเนนิการเพือ่ใหไ้ดค้ณุวฒุอิันเป็นทีย่อมรับ 

ทัง้ในดา้นการศกึษาและการดแูล  

ศนูยด์แูลเด็ก ใหผ้ลประโยชนห์ลายอยา่งแกเ่ด็กๆและพอ่แมข่องเขา 

ครอบครัวออสเตรเลยีหลายๆครอบครัวใชบ้รกิารเหลา่นี ้

ศนูยด์แูลเด็กและการเรยีนรูเ้บือ้งตน้ ชว่ยเด็กๆในการพัฒนาสงัคม อารมณ์ และทักษะในการเรยีนรู ้

เด็กๆทีม่าจากภมูหิลังทีแ่ตกตา่งกัน จะเรยีนรูภ้าษาอังกฤษ และท าความคุน้เคยกับสภาพแวดลอ้มใหม่ๆ  

การเรยีนรูเ้บือ้งตน้ของเด็กและโปรแกรมการดแูลเด็กทีม่คีณุภาพสงู สามารถท าใหพัฒนาการโดยรวม 

การศกึษาและหนา้ทีก่ารงานในอนาคตของเด็กดขี ึน้  

การมศีนูยด์แูลเด็กหมายความวา่ ทา่นสามารถทีจ่ะไปท าการฝึกอบรม เรยีน หรอืไปท างาน 

ซึง่สนับสนุนครอบครัวของทา่น และเพิม่โอกาส ทีก่ารตัง้ถิน่ฐานจะประสบผลส าเร็จ  

สถานบรกิารดแูลเด็กมหีลายประเภท รวมถงึการดแูลเด็กชว่งกลางวนั (long day care) 

การดแูลเด็กทีบ่า้นของผูด้แูล (family day care) การดแูลเด็กตามโอกาส (occasional care) 

การดแูลเด็กในบา้นของเด็ก (in-home care) และยังมกีารดแูลเด็กในชว่งปิดภาคเรยีน 

และการดแูลเด็กนอกเวลาเรยีนส าหรับเด็กทีเ่รยีนชัน้ประถมศกึษา  

• การดแูลเด็กชว่งกลางวนั บางครัง้หมายถงึการดแูลเด็กในศนูย ์

และโดยท่ัวๆไปแลว้บรกิารนีม้ใีหใ้นอาคาร หรอืสว่นหนึง่ของอาคาร 

ทีส่รา้งขึน้โดยเฉพาะส าหรับใชเ้พือ่เป็นศนูยด์แูลเด็ก 

• การดแูลเด็กทีบ่า้นของผูด้แูล ซึง่ผูใ้หก้ารศกึษาจดทะเบยีนดแูลบตุรของผูอ้ืน่ในบา้นของตนเอง  
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• การดแูลเด็กตามโอกาส เหมาะส าหรับครอบครัว ทีไ่มต่อ้งการใชบ้รกิารดแูลเด็กเป็นประจ า  

• การดแูลเด็กในบา้นของเด็ก เป็นการดแูลเด็กแบบยดืหยุน่ ผูใ้หก้ารศกึษาทีไ่ดรั้บการอนุมัต ิ 

จะดแูลเด็กทีบ่า้นของเด็ก บรกิารนีม้ใีหเ้ฉพาะเด็กในสภาวะแวดลอ้มบางอยา่ง 

• เด็กๆสามารถไปโรงเรยีนส าหรับเด็กกอ่นวยัเรยีน (preschool) หรอืเขา้โปรแกรมอนุบาล 

ทีม่อียูใ่นศนูยด์แูลเด็ก ซึง่เตรยีมเด็กเพือ่เขา้โรงเรยีน 

บรกิารเหลา่นีม้รีายการชือ่อยูใ่นสมดุโทรศัพท ์White Pages  

โทร National Child Care Access Hotline ที ่1800 670 305 หรอืไปทีเ่ว็บไซตข์อง MyChild ที ่

www.mychild.gov.au เพือ่หาขอ้มลูเกีย่วกับ: 

• การบรกิารดแูลเด็กทีไ่ดรั้บอนุมัตใินเขตของทา่น 

• ประเภทของบรกิารดแูลเด็กทีม่ ีและโอกาสของทีว่า่ง 

• รัฐบาลชว่ยคา่ใชจ้า่ย  

ของบรกิารดแูลเด็กทีไ่ดรั้บการอนุมัต ิ

• การบรกิารส าหรับเด็กทีม่กีารตอ้งการพเิศษ 

• การบรกิารส าหรับเด็ก ทีม่าจากภมูหิลังของวฒันธรรมหลากหลาย 

ขอ้มลูกำรดแูลเด็กแหง่ชำต ิ เว็บไซต ์

คน้หาศนูยด์แูลเด็ก ทีอ่ยูใ่กลท้า่น www.mychild.gov.au 

ความชว่ยเหลอืส าหรับคา่ธรรมเนยีมศนูยด์แูลเด็ก 

ของรัฐบาล 

www.humanservices.gov.au/childcare 

เปลีย่นเป็น ความชว่ยเหลอืของรัฐบาล  www.education.gov.au/jobsforfamilies 

Department of Education and Training,  

ปฐมวยัและศนูยด์แูลเด็ก 

www.education.gov.au/early-childhood-and-

child-care 

การเลอืกการดแูลทีเ่หมาะสม 

ส าหรับครอบครัวของทา่น 
https://docs.education.gov.au/node/29716 

กำรดแูลเด็กของ AMEP 
Adult Migrant English Program (AMEP) ใหบ้รกิารดแูลเด็กทีอ่ายยุังไมถ่งึวยัเรยีนฟร ี

ใหก้ับบดิามารดาทีเ่ขา้ชัน้เรยีนของ AMEP เทา่นัน้ เมือ่เรยีนจบ AMEP 

ทา่นตอ้งพจิารณาเรือ่งการดแูลบตุรของทา่น เพราะโปรแกรมอืน่ๆไมช่ว่ยคา่ใชจ้า่ยเหลา่นี ้

กำรท ำงำนเกีย่วกบักำรดแูลเด็ก 
การดแูลเด็กในออสเตรเลยี ไดรั้บการควบคมุอยา่งด ี

เพือ่มั่นใจวา่เด็กๆไดรั้บการดแูลอยา่งดทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้รัฐบาลกลางออสเตรเลยี 

รัฐและเขตปกครองตนเอง รับผดิชอบรว่มกันในเรือ่งการดแูลเด็ก  

ศนูยด์แูลเด็ก และผูใ้หก้ารศกึษาซึง่ท างานอยูท่ีน่ั่น ตอ้งปฎบิัตติามกฎหมายและขอ้บังคับตา่งๆ เชน่ 

เรือ่งการศกึษาของเด็ก ความปลอดภัย และสขุภาพ และการช าระเงนิคา่ดแูลเด็ก  

http://www.mychild.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.education.gov.au/jobsforfamilies
http://www.education.gov.au/early-childhood-and-child-care
https://docs.education.gov.au/node/29716
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ถา้ทา่นถกูเชญิใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมการดแูลเด็ก อยา่งเป็นทางการ ทา่นตอ้งตระหนักถงึสิง่เหลา่นี ้

และสญัญาผกูมัดอืน่ๆ ทา่นตอ้งมหีรอืก าลังเรยีนเพือ่น าไปสูค่ณุวฒุทิีไ่ดรั้บการอนุมัต ิ

ในดา้นการศกึษาและการดแูล ตามปกตคิอื Certificate III in Children's Services ผา่นทาง Registered 

Training Organisation เชน่ สถาบัน Technical and Further Education (TAFE)  

ทา่นตอ้งเปิดเผยรายไดข้องทา่นให ้Centrelink และ Australian Taxation Office ทราบ 

ขอ้ก าหนดเหลา่นีใ้ชก้ับการดแูลเด็กอยา่งเป็นทางการทกุชนดิ 

มกี าหนดโทษรนุแรงส าหรับศนูยด์แูลเด็กและผูใ้หก้ารศกึษา ทีไ่มป่ฏบิัตติามขอ้ก าหนดเหลา่นี ้

ตัง้แตก่ารถกูปรับเป็นเงนิ ถงึการสอบสวนอาชญากรรม และฟ้องรอ้ง 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ เกีย่วกับการจะเป็นนักการศกึษาผูใ้หก้ารดแูลเด็ก 

ดไูดท้ีเ่ว็บไซตข์องกระทรวงศกึษาธกิาร ในรัฐหรอืเขตปกครองตนเองของทา่น 

เพลยก์รปุ (กำรเลน่เป็นกลุม่) 
เพลยก์รปุ เป็นชว่งเวลาทีเ่ป็นกันเอง ซึง่แม ่พอ่ ปู่ ยา่ตายาย ผูใ้หก้ารดแูล เด็กๆและทารก 

มาพบกันในสภาพแวดลอ้มทีผ่อ่นคลาย  

เพลยก์รปุ จะชว่ยในการเรยีนรูแ้ละพัฒนาการของเด็ก โดยการมสีว่นรว่มกับประสบการณ์ใหม ่

และการมปีฏสิมัพันธก์ับเด็กอืน่ๆ การเขา้รว่มเพลยก์รปุ ลดความรสูกึโดดเดีย่วของครอบครัว 

เพราะเพลยก์รปุ มกีจิกรรมดา้นสงัคมอยูเ่สมอ และโอกาสทีจ่ะเชือ่มโยงกับชมุชนในทอ้งถิน่  

เพลยก์รปุ จะพบปะกันในสถานทีต่า่งๆ ซึง่จัดขึน้โดยพอ่แมแ่ละผูใ้หก้ารดแูล 

โดยปกตแิลว้ทา่นสามารถไปเยีย่มเยยีนดไูดฟ้ร ีกอ่นทีจ่ะเขา้รว่มกลุม่ อาจจะมคีา่ใชจ้า่ยนดิหน่อย 

เพือ่ชว่ยคา่เครือ่งดืม่หรอือปุกรณ์ศลิปะเมือ่ทา่นเขา้รว่มครัง้ตอ่ๆไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับเพลยก์รปุแตล่ะแหง่ 

ตดิตอ่ Playgroup Australia โทร 1800 171 882 หรอืไปที ่www.playgroupaustralia.com.au/ 

เพือ่หาเพลยก์รปุ 

โรงเรยีน และ โรงเรยีนเด็กกอ่นวยัเรยีน 
โรงเรยีนเด็กกอ่นวยัเรยีนหรอืโรงเรยีนอนุบาล มใีหส้ าหรับเด็กทกุคนในปีกอ่นทีจ่ะเขา้เรยีน 

โรงเรยีนเด็กกอ่นวยัเรยีน ชว่ยเด็กๆใหพั้ฒนาทางรา่งกาย อารมณ์และสงัคม กอ่นทีจ่ะเขา้เรยีน 

เด็กๆตอ้งไปโรงเรยีนตัง้แตอ่ายหุา้ขวบจนกระท่ังจบปี 10 หลังจากจบปี 10 เขาตอ้งเรยีนเต็มเวลา ฝึกงาน 

หรอืท างาน หรอืรวมกจิกรรมตา่งๆเหลา่นีเ้ขา้ดว้ยกัน (อยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ 25 ชัว่โมง) จนกระท่ังถงึอาย ุ

17 ปี 

โดยท่ัวๆไปแลว้ เด็กๆตอ้งเขา้โรงเรยีนประถมศกึษา จนกระท่ังเขาอาย ุ12 หรอื 13 ปี 

และจากนัน้ไปเขา้โรงเรยีนมัธยมศกึษา (high school หรอื 'secondary school)') จนกระท่ังถงึอาย ุ17 

หรอื 18 ปี วทิยาลัยบางแหง่ (โรงเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลาย) เป็นโรงเรยีนเฉพาะนักเรยีนในปี 11 และ 

12 เทา่นัน้ซึง่เตรยีมตัวสอบไลช่ัน้มัธยมศกึษา 

ทา่นสามารถสง่บตุรเขา้โรงเรยีนรัฐบาลหรอืเอกชนก็ได ้รายชือ่โรงเรยีนตา่งๆมอียูใ่น White Pages 

โรงเรยีนรัฐบาลใหก้ารศกึษาฟร ีอยา่งไรก็ตาม 

โรงเรยีนสว่นมากขอรอ้งใหจ้า่ยคา่ธรรมเนยีมรายปีจ านวนเล็กนอ้ย 

ส าหรับโปรแกรมการศกึษาและการกฬีา บดิามารดาอาจจะตอ้งจัดหาวสัดอุปุกรณ์เพิม่เตมิเอง 

ซึง่รวมถงึดนิสอ ปากกา หนังสอืเรยีน และเครือ่งแบบนักเรยีน 

http://www.playgroupaustralia.com.au/
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นักเรยีนทีถ่อืวซีา่ชัว่คราว อาจตอ้งจา่ยคา่เลา่เรยีนเต็มจ านวน - ใหส้อบถามกบัทางโรงเรยีน  

โรงเรยีนเอกชนเก็บคา่เลา่เรยีน และเขาอาจจะมกีารผกูพันกับ ศาสนา หรอืปรัชญาทางการศกึษาเฉพาะ 

เพือ่คน้หาเกีย่วกับการศกึษาเอกชน โปรดตดิตอ่โรงเรยีนทีท่า่นเลอืกโดยตรง หรอืท านัด 

กับเจา้หนา้ทีก่ารศกึษาเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง 

ถา้ทา่นตอ้งการใชบ้รกิารดแูลเด็กกอ่นหรอืหลังโรงเรยีน หรอืบรกิารดแูลในระหวา่งปิดเทอม 

โปรดถามโรงเรยีน 

กำรสมคัรเรยีน 
เพือ่ทีจ่ะสมัครบตุรของทา่นเขา้โรงเรยีน ทา่นตอ้งโทรศัพทห์รอืไปทีโ่รงเรยีน 

ทา่นจ าเป็นตอ้งน าวซีา่หรอืเอกสารการเขา้ออสเตรเลยี หลักฐานแสดงวนัเดอืนปีเกดิของบตุรของทา่น 

และเอกสารใดๆ ซึง่รวมถงึรายงานจากโรงเรยีน เกีย่วกับการศกึษาทีผ่า่นมา ตดิตัวไปดว้ย 

นอกจากนีท้า่นจะตอ้งแสดงเอกสารการฉีดวคัซนึเสรมิสรา้งภมูคิุม้กันโรคดว้ย ด ูบทที ่9 

สขุภาพและความผาสกุ 

การเลอืกโรงเรยีนอาจเป็นการตัดสนิใจทีล่ าบาก ทา่นจะเรยีนรูม้ากขึน้เกีย่วกับโรงในทอ้งถิน่จากเว็บไซต ์

MySchoolที ่www.myschool.edu.au/ 

เด็กนกัเรยีนทีพ่ดูภำษำองักฤษไมไ่ด ้
การบรกิารชว่ยเหลอืใหเ้รยีนภาษาอังกฤษ แตกตา่งกันไปท่ัวออสเตรเลยี 

โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่ารศกึษาในรัฐหรอืเขตปกครองตนเองของทา่น หรอืทีโ่รงเรยีนของบตุรของทา่น 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 

รฐัหรอืเข
ตปก 
ครองตนเ
อง 

ขอ้มลู เว็บไซต ์

ACT Education and Training Directorate 
www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/
english-as-an-additional-language-or-dialect  

NSW Department of Education 
www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-
z/esl.php  

NT Department of Education 
https://nt.gov.au/learning/international-
students-and-migrants/english-as-a-second-
language-students 

Qld 
Department of Education and 
Training 

http://education.qld.gov.au/schools/about/su
pport.html 

SA 
Department for Education and Child 
Development 

www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-
learning/schools/curriculum-and-
learning/student-support-programs/english-
as-a-second-language  

Tas. Multicultural Access Point  
www.multicultural.tas.gov.au/education_and
_english 

Vic. 
Department of Education and 
Training  

www.education.vic.gov.au/school/teachers/t
eachingresources/diversity/eal/Pages/ealne
wstudent.aspx  

http://www.myschool.edu.au/
http://www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/english-as-an-additional-language-or-dialect
http://www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-z/esl.php
https://nt.gov.au/learning/international-students-and-migrants/english-as-a-second-language-students
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/schools/curriculum-and-learning/student-support-programs/english-as-a-second-language
http://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/schools/curriculum-and-learning/student-support-programs/english-as-a-second-language
http://www.multicultural.tas.gov.au/education_and_english
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.aspx
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รฐัหรอืเข
ตปก 
ครองตนเ
อง 

ขอ้มลู เว็บไซต ์

WA Department of Education 
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/
detcms/navigation/program-information/eal-
d-school-programs/ 

ลำ่มทีโ่รงเรยีน 
พอ่แมแ่ละผูป้กครองทีพ่ดูภาษาอังกฤษไดจ้ ากัด หรอืพดูไมไ่ดเ้ลย สามารถขอใหม้ลีา่มอยูด่ว้ย 

ในขณะทีป่รกึษาเรือ่งทีเ่กีย่วกับบตุรของตนทีโ่รงเรยีน กอ่นทีท่า่นจะไปพบกบัทางโรงเรยีน ตดิตอ่ TIS 

National เบอร ์131 450 (24 ชัว่โมง เจ็ดวนัตอ่สปัดาห)์ หรอืไปที ่www.tisnational.gov.au 

อำชวีศกึษำและกำรฝึกอบรม 
หลักสตูร Vocational Education and Training (VET) 

ส าหรับบคุคลทีต่อ้งการทักษะดา้นเทคนคิหรอืชา่ง หรอืทักษะส าหรับงานเฉพาะ 

มหีลักสตูรฝึกอบรมดา้นอาชวีะหลายหลักสตูร เชน่ เทคโนโลยสีารสนเทศ ธรุกจิบรกิาร ศลิปและสือ่กลาง 

การทอ่งเทีย่วและการบรกิาร การดแูลเด็กเล็ก การคมนาคมขนสง่ โลจสิตกิส ์การกอ่สรา้ง การท าเหมอืง 

การผลติ และอตุสาหกรรมชนบท 

กอ่นเขา้ถงึการศกึษา VET ทา่นควรคน้ควา้หลักสตูรตา่งๆทีท่า่นตอ้งการเรยีน 

และหาวา่ในปัจจบุันทักษะอะไร เป็นทีต่อ้งการส าหรับงานในออสเตรเลยี เว็บไซต ์MySkills 

มขีอ้มลูทีจ่ะชว่ยในการคน้ควา้เรือ่งนี ้ที ่www.myskills.gov.au 

เว็บไซต ์MySkills ใหข้อ้มลูเกีย่วกับองคก์รฝึกอบรม ทีน่ าเสนอหลักสตูร VET ในออสเตรเลยีดว้ย, 

องคก์รเหลา่นีร้วมถงึสถาบัน Technical and Further Education (TAFE), องคก์ร Adult and 

Community Education (ACE), และ Private Registered Training Organisations (RTOs)  

นักเรยีนระดับมัธยมศกึษา สามารถเรยีนหลักสตูร VET ในปีสดุทา้ยทีโ่รงเรยีนของเขา 

นักเรยีนตอ้งจา่ยคา่เรยีนส าหรับหลักสตูร VET และอาจตอ้งซือ้หนังสอื อปุกรณ์การเรยีน 

หรอืเครือ่งมอืดว้ยตนเอง ส าหรับบางหลักสตูร นักเรยีนตอ้งจบการศกึษาระดบัมัธยมศกึษา 

จงึจะเขา้เรยีนได ้

ส าหรับนักเรยีนผูท้ีม่สีทิธ ิทีล่งทะเบยีนเรยีนในระดบัประกาศนยีบัตรชัน้สงู (diploma) 

และสงูกวา่หลักสตูร VET, รัฐบาลออสเตรเลยีมโีครงการใหเ้งนิกู ้VET FEE-HELP, VET FEE-HELP 

ชว่ยเหลอืนักเรยีนดา้นการเงนิ โดยทีเ่ขาไมต่อ้งจา่ยคา่เรยีนลว่งหนา้ นักเรยีนทีข่อเงนิกู ้VET FEE-HELP 

ตอ้งจา่ยเงนิคนืผา่นระบบภาษี เมือ่รายไดถ้งึจ านวนต า่สดุของเกณฑก์ารช าระหนี ้เมือ่สมัครขอเงนิกูน้ี ้

เป็นความรับผดิชอบของทา่น ทีจ่ะตอ้งตระหนักถงึขอ้ผกูมัดและขอ้ก าหนดทัง้หมด กอ่นทีจ่ะเซ็นใบสมคัร 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ VET FEE-HELP ไปที ่

http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help 

ภมูภิำค ขอ้มลู VET โทรศพัท ์ เว็บไซต ์

National My Skills Training Directory  www.myskills.gov.au 

ACT Skilled Capital 02 6205 8555 
www.skills.act.gov.au/?q=s
kills-training-act 

http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/detcms/navigation/program-information/eal-d-school-programs/
http://www.tisnational.gov.au/
http://www.tisnational.gov.au/
http://www.myskills.gov.au/
http://www.myskills.gov.au/
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help
http://www.myskills.gov.au/
http://www.skills.act.gov.au/?q=skills-training-act
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ภมูภิำค ขอ้มลู VET โทรศพัท ์ เว็บไซต ์

NSW Smart and Skilled 1300 772 104 
www.smartandskilled.nsw.
gov.au 

NT 
Northern Territory Training 
Entitlement 

 

https://nt.gov.au/learning/a
dult-education-and-
training/vocational-
education-and-training-
VET 

 Department of Business 08 8999 5511 http://www.vet.nt.gov.au/ 

Qld Skills Gateway 1300 369 935 
www.skillsgateway.training
.qld.gov.au  

SA Work Ready 1800 506 266 
www.skills.sa.gov.au/traini
ng-learning 

Tas. Skills Tasmania  
http://www.skills.tas.gov.au
/learners 

Vic. Victorian Training Guarantee 13 1823 
www.education.vic.gov.au/
training/learners/vet/pages/
funding.aspx 

WA Future Skills 08 6551 5000 
www.futureskillswa.wa.gov
.au/studentsparents/Pages
/default.aspx 

 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ เกีย่วกับการรับรองคณุวฒุแิละทักษะ ด ูบทที ่5 การจา้งงาน  

National Training Complaints Hotline 
National Training Complaints Hotline เป็นการบรกิารระดับชาต ิ

ส าหรับผูบ้รโิภคทีจ่ะลงทะเบยีนค ารอ้งเรยีน ในเรือ่งเกีย่วกับอาชวีศกึษาและการฝึกอบรม 

การบรกิารจะสง่ผูบ้รโิภคไปยัง หน่วยงาน/เจา้หนา้ที/่ เขตอ านาจทีเ่หมาะสม 

เพือ่ทีจ่ะชว่ยในเรือ่งการรอ้งเรยีนของเขา 

สว่นของอาชวีศกึษาและการฝึกอบรมคอ่นขา้งซบัซอ้น 

เนือ่งจากมอีงคก์รแตกตา่งกันหลายองคก์รมสีว่นเกีย่วขอ้ง รวมถงึรัฐบาลของรัฐ 

และรัฐบาลของเขตปกครองตนเองออสเตรเลยี ผูบ้รโิภคสมควรทีจ่ะยืน่ค ารอ้งเรยีนไดง้า่ยๆ 

และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

Hotline ไมท่ าการสบืสวนค ารอ้งเรยีน แตจ่ะยืน่ค ารอ้งเรยีนตอ่ไปใหห้น่วยงาน เจา้หนา้ที ่หรอื เขตอ านาจ 

ทีเ่หมาะสมมากทีส่ดุเพือ่ท าการพจิารณา ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ Hotline มใีหท้ี ่

https://www.education.gov.au/NTCH 

Hotline ท าการวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ตัง้แต ่8.00น. ถงึ 18.00น. ท่ัวประเทศ หมายเลขโทรศัพทค์อื 

13 38 73, ทา่นสามารถสง่ค ารอ้งเรยีนเป็นลายลักษณ์อักษรทางอเีมลถ์งึ skilling@education.gov.au 

ใสร่ายละเอยีดใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้รวมถงึรายละเอยีดส าหรับการตดิตอ่ของทา่น 

เพือ่ค ารอ้งเรยีนของทา่น จะไดรั้บการพจิารณาอยา่งละเอยีดถีถ่ว้น 

การบรกิารลา่มมใีหผ้า่นทาง TIS National ดว้ยการโทร 131 450 ถามหา National Training 

Complaints Hotline  

http://www.smartandskilled.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
http://www.vet.nt.gov.au/
http://www.skillsgateway.training.qld.gov.au/
http://www.skillsgateway.training.qld.gov.au/
http://www.skillsgateway.training.qld.gov.au/
http://www.skills.sa.gov.au/training-learning
http://www.skills.tas.gov.au/learners
http://www.education.vic.gov.au/training/learners/vet/pages/funding.aspx
http://www.futureskillswa.wa.gov.au/studentsparents/Pages/default.aspx
https://www.education.gov.au/NTCH
https://www.education.gov.au/NTCH
mailto:skilling@education.gov.au
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มหำวทิยำลยั 
มหาวทิยาลัยออสเตรเลยี อยูใ่นกลุม่มหาวทิยาลัยทีด่ทีีส่ดุในโลก หลักสตูรปรญิญาตร ี

ตามปกตใิชเ้วลาเรยีนสามปี แตม่หีลักสตูรควบสองปรญิญา 

และหลักสตูรบัณฑติศกึษาซึง่จะตอ้งใชเ้วลาเรยีนนานขึน้ บางหลักสตูรมกีารเรยีนทางไกล (ออนไลน)์ 

และสามารถเลอืกเรยีนแบบไมเ่ต็มเวลาได ้นอกจากนี ้

มหาวทิยาลัยยังอาจมหีลักสตูรพัฒนาวชิาชพีระยะสัน้ดว้ย  

เพือ่ทีจ่ะเรยีนรูม้ากขึน้เกีย่วกับระบบการศกึษาออสเตรเลยี: 

• ถา้ทา่นก าลังพจิารณาการอพยพไปออสเตรเลยี หรอื ไปศกึษาทีอ่อสเตรเลยี ไปที ่

www.studyinaustralia.gov.au 

• ถา้ทา่นเป็น นักศกึษาในประเทศ (domestic student) หรอืถอึวซีา่โครงการมนุษยธรรม ไปที ่

www.studyassist.gov.au 

ถา้ทา่นตอ้งการ เปรยีบเทยีบ สถาบันการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของออสเตรเลยี และสาขาวชิา 

ทา่นสามารถท าไดท้ี ่www.qilt.edu.au 

ส าหรับ ขอ้มลูเกีย่วกับคณุสมบัตใินการเขา้ศกึษา การรับนักเรยีน และหลักสตูรตา่งๆ 
ทา่นควรตดิตอ่มหาวทิยาลัย ทีท่า่นตัง้ใจจะเขา้ศกึษา หรอืศนูยรั์บนักศกึษาในระดับอดุมศกึษา 
ในรัฐหรอืเขตปกครองตนเองของทา่น (ที ่st 
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enro
lling-in-a-course 

นักเรยีนทีม่คีวามสามารถจ ากัดดา้นภาษาอังกฤษ ควรตดิตอ่มหาวทิยาลัยของเขา 

และตรวจเช็คระดับภาษาอังกฤษทีจ่ าเป็นส าหรับหลักสตูรของเขา 

ทา่นอาจตอ้งลงทะเบยีนเรยีนโปรแกรมภาษาอังกฤษ กอ่นทีจ่ะเริม่เรยีนมหาวทิยาลัย เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ 

ภาษาอังกฤษของทา่นดพีอทีจ่ะศกึษาทีน่ั่น 

คา่ใชจ้า่ยส าหรับหลักสตูรระดับมหาวทิยาลัย ขึน้อยูก่ับมหาวทิยาลัยและหลักสตูร 

กอ่นทีจ่ะลงทะเบยีนเรยีน ทา่นควรพจิารณาวา่ คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดของหลกัสตูรนัน้เทา่ไร 

ทา่นจะจา่ยอยา่งไร ทา่นจะจา่ยคา่หนังสอืเรยีน ทีพั่กอาศัย และการเป็นอยูโ่ดยท่ัวๆไปอยา่งไร 

เพือ่ทีจ่ะชว่ยนักเรยีนในประเทศใหเ้รยีนมหาวทิยาลัย 

รัฐบาลใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิทีจ่ะเรยีนมหาวทิยาลัย และใหเ้ขา้ใช ้Higher Education Loan 

Program (HELP) ส าหรับนักศกึษาทีม่สีทิธ ิถา้ทา่นมสีทิธ ิทา่นจะไมต่อ้งจา่ยคา่เรยีนลว่งหนา้ 

แตส่ามารถจา่ยคนืเงนิกู ้HELP ผา่นทางระบบภาษี เมือ่รายไดข้องทา่น 

ถงึจ านวนต า่สดุของเกณฑก์ารช าระหนี ้เกณฑเ์หลา่นีจ้ะดัชนทีกุปี และอา่นไดท้ี ่StudyAssist 

(www.studyassist.gov.au) 

ควำมชว่ยเหลอืนกัเรยีนตำ่งชำต ิ
สถาบันการศกึษาและการฝึกอบรมของทา่น คอืจดุตดิตอ่จดุแรกของทา่นส าหรับความชว่ยเหลอื 

ในขณะทีท่า่นก าลังศกึษาอยูใ่นออสเตรเลยี ทา่นสามารถหา 

ขอ้มลูของการตัง้ถิน่ฐานส าหรับนักเรยีนตา่งชาต ิไดท้ี ่www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-

australia และทีไ่ซตเ์หลา่นี:้ 

ขอ้มลูส ำหรบันกัเรยีนตำ่งชำต ิ เว็บไซต ์

Department of Education and Training www.internationaleducation.gov.au/ 

http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.studyassist.gov.au/
http://www.qilt.edu.au/
http://www.qilt.edu.au/
http://www.qilt.edu.au/
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolling-in-a-course
http://www.studyassist.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia
http://www.internationaleducation.gov.au/
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ขอ้มลูส ำหรบันกัเรยีนตำ่งชำต ิ เว็บไซต ์

Future Unlimited www.studyinaustralia.gov.au/  

Immigration information www.border.gov.au/Trav/Stud  

กำรรบัรองคณุวุฒแิละทกัษะ 

เพือ่วตัถปุระสงคด์ำ้นกำรศกึษำและกำรฝึกอบรม  
ถา้ทา่นตอ้งการทีจ่ะศกึษาหรอืฝึกอบรมในออสเตรเลยี มันอาจจะเป็นประโยชน ์

ทีจ่ะเริม่ดว้ยการน าคณุวฒุแิละประสบการณ์การท างาน จากตา่งประเทศของทา่น 

มาท าการรับรองเป็นทางการ จากผูใ้หก้ารฝึกอบรม มหาวทิยาลัย 

หรอืเจา้หนา้ทีท่ าการประเมนิทักษะเสยีกอ่น มันอาจจะชว่ยทา่นใหม้คีณุสมบัตติรงตามเงือ่นไข 

การคัดเลอืกเขา้เรยีนหลักสตูร หรอืแมก้ระท่ังลดเวลาทีจ่ าเป็นส าหรับการฝึกอบรม 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการรับรองคณุวฒุแิละทักษะ ด ูบทที ่5 การจา้งงาน  

เงนิชว่ยเหลอืนกัเรยีน 
Youth Allowance (ส าหรับผูท้ีม่อีาย ุ16-24 ปี) และ Austudy (ส าหรับผูท้ีม่อีาย ุ25 ปีและสงูกวา่)  

ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ แกผู่ม้ถี ิน่ทีอ่ยูอ่อสเตรเลยีทีเ่รยีนเต็มเวลา 

และท าการศกึษาในหลักสตูรทีไ่ดรั้บการอนุมัต ิและมเีงนิรายไดแ้ละสนิทรัพยภ์ายในขดีจ ากัดบางอยา่ง  

ระยะรอคอย ใชก้ับผูอ้ยูอ่าศัยทีม่าถงึใหม่ๆ สว่นมาก ผูล้ ีภั้ยและผูเ้ขา้เมอืงตามโครงการมนุษยชน 

ไดรั้บการยกเวน้จากระยะรอคอยนี ้ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่ Centrelink ที ่

www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees 

ด ูบทที ่10, ครอบครัวของทา่น 

บตัรสว่นลดนกัเรยีน 
ในบางรัฐและเขตปกครองตนเอง โรงเรยีนและนักศกึษาระดับอดุมศกึษา 

อาจมสีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บบตัรนักเรยีน ซึง่ใหส้ทิธเิขาไดรั้บสว่นลด เมือ่จา่ยคา่บรกิารตา่งๆ 

ตัวอยา่งเชน่การขนสง่มวลชน โปรดถามโรงเรยีนหรอืสถาบันของทา่นเกีย่วกบัการรับบัตรนักเรยีน  

หลกัสูตรระยะส ัน้ส ำหรบัชุมชน 
Adult and Community Education (ACE) เสนอหลักสตูรการศกึษาในชมุชนทอ้งถิน่ 

ส าหรับผูท้ีอ่ายมุากกวา่ 15 ปี โดยปกตแิลว้หลกัสตูร ACE ยดืหยุน่มาก 

และเหมาะสมกับผูท้ีม่คีวามสามารถและภมูหิลังตา่งกัน โดยปกตแิลว้ 

ความยาวของหลักสตูรคอืสปัดาหล์ะสองถงึสามชัว่โมง เป็นเวลาหกถงึแปดสปัดาห ์

หรอืการสมัมนาเชงิปฏบิัตกิารเต็มวนั หลักสตูรมกัจะเปิดสอนเวลาค า่ หรอืสดุสปัดาห ์

http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Stud
https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees
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ตามปกต ิหลกัสตูร ACE ไมม่กีารใหว้ฒุทิางการศกึษา แตจ่ะเป็นการปพูืน้ไปสูก่ารศกึษาอยา่งเป็นทางการ 

และการฝึกอบรมทีเ่กีย่วกบัการงานมากยิง่ขึน้ นอกจากนี ้ACE ยังสามารถใหทั้กษะทีเ่กีย่วกับงาน 

ประกาศนยีบัตร หรอืสนองความตอ้งการสว่นตัว วถิชีวีติหรอืทางสงัคม 

หลักสตูรระยะสัน้บางหลักสตูร ไดรั้บการรับรอง และถกูออกแบบมาเพือ่ใหค้วามรูแ้ละทักษะ ตัวอยา่งเชน่ 

ในศลิป เทคโนโลยสีารสนเทศ ธรุกจิขนาดยอ่ม ภาษาอืน่ๆและ กฬีา  

สถาบัน Technical and Further Education (TAFE) และ Vocational Education Training (VET) 

อาจเสนอหลกัสตูรระยะสัน้ ทัง้ทีไ่ดรั้บการรับรอง และไมไ่ดรั้บการรับรองซึง่ไมม่กีารประเมนิเป็นทางการ  
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5 กำรจำ้งงำน 

ในหมวดนี ้
• การหางาน 

• Centrelink 

• การรับรองคณุวฒุแิละทักษะ  

• สทิธแิละการคุม้ครองในทีท่ างาน 

• สขุภาพอนามัยและความปลอดภัยในทีท่ างาน  

• กองทนุเงนิบ านาญ 

กำรหำงำน 
ตลาดแรงงานออสเตรเลยีอาจจะมกีารแขง่ขนัสงู ทา่นจะหางานไดเ้ร็วแคไ่หน 

ขึน้อยูก่ับองคป์ระกอบดา้นเศรษฐกจิ วฒุ ิทักษะ และความสามารถทีจ่ะพดูภาษาอังกฤษ 

และชนดิของงานทีท่า่นแสวงหา งานมมีากแคไ่หน แตกตา่งกันไปในสว่นตา่งๆกันของออสเตรเลยี 

โดยปกตแิลว้หนังสอืพมิพร์ายวนัจะมโีฆษณา 'Job Vacancies' (หรอื 'Position Vacant’) 

ต าแหน่งงานวา่งจะมอีอนไลนด์ว้ย รายชือ่ตัวแทนจัดหางานเอกชน จะมใีน สมดุโทรศัพท ์และออนไลน ์

และในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดหางาน 

ทา่นสามารถหาต าแหน่งงานวา่งไดท่ั้วออสเตรเลยีที ่jobactive 

หนึง่ในเว็บไซตท์ีใ่หญท่ีส่ดุของออสเตรเลยี ทีโ่ฆษณาต าแหน่งงานวา่งออนไลน ์และใหบ้รกิารฟร ี

www.jobactive.gov.au/ 

การอาสาสมัครสามารถปพูืน้ไปสูก่ารวา่จา้ง: ด ูบทที ่12, การมสีว่นรว่มในฐานะพลเมอืง. 

Centrelink 
Centrelink ชว่ยเหลอืดา้นการเงนิและบรกิารส าหรับผูห้างาน 

ทา่นอาจจะมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิสนับสนุนรายไดถ้า้ทา่นหางานท า เรยีนหลักสตูรทีไ่ดรั้บการอนุมัต ิ

หรอืท ากจิกรรมทีไ่ดรั้บการอนุมัต ิ 

Centrelink รำยละเอยีดกำรตดิตอ่ 

Centrelink เว็บไซต ์ www.humanservices.gov.au 

ขอ้มลูส าหรับผูอ้พยพ ผูล้ ีภั้ย และผูเ้ย ึย่มเยอืน www.humanservices.gov.au/multicultural 

ขอ้มลูเป็นภาษาอืน่ๆ 
www.humanservices.gov.au/yourlanguag
e 

ส าหรับขอ้มลูเป็นภาษาอืน่ๆ 131 202 

การหางานทางโทรศัพท ์ 132 850 

 

เพือ่ทีจ่ะชว่ยทา่นหางาน Centrelink อาจสง่ทา่นไปทีบ่รษัิทจัดหางานเชน่ jobactive หรอื Disability 

Employment Services ถา้ทา่นอาศัยอยูใ่นทีห่า่งไกล ทา่นอาจจะถกูสง่ไปที ่

ผูใ้หบ้รกิารโครงการพัฒนาชมุชน 

http://www.jobactive.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
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jobactive 
jobactive เชือ่มโยงผูห้างานกับนายจา้ง และด าเนนิการโดยหน่วยงานจัดหางานมากกวา่ 1,700 

แหง่ท่ัวออสเตรเลยี หน่ายงานจัดหางานของ jobactive จัดบรกิารของเขาตามความตอ้งการของลกูคา้ 

เขาท างานกับนายจา้งในทอ้งที ่กับองคก์รฝึกอบรมทีไ่ดจ้ดทะเบยีน กับรัฐบาล 

กับชมุชนและองคก์รสขุภาพอนามัย เพือ่ชว่ยลกูคา้ของเขาใหม้งีานท า  

ทา่นจะไดรั้บความชว่ยเหลอืใหเ้ขา้ถงึการฝึกอบรม และประสบการณ์ดา้นการงาน 

ความชว่ยเหลอืในการโยกยา้ยทีอ่ยู ่เงนิอดุหนุนคา่จา้ง การฝึกอบม การฝึกงาน หรอื New Enterprise 

Incentive Scheme เพือ่ชว่ยในการเริม่ตน้ธรุกจิใหม ่ความชว่ยเหลอืส าหรับผูห้างาน มใีหท้ี ่

www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers 

ผูใ้หบ้รกิาร jobactive ของทา่น จะชว่ยทา่นสรา้งแผนงาน ซึง่ก าหนดสิง่ทีท่า่นตอ้งท า 

เพือ่ทีจ่ะไดง้านและเก็บงานไว ้แผนงานนีอ้าจรวมถงึการเขยีนประวตัยิอ่ 

การไดรั้บประสบการณ์ในการท างาน และการไดรั้บทักษะหรอืคณุวฒุใิหม่ๆ  

ถา้ทา่นเป็นผูล้ีภั้ยหรอืเขา้ประเทศตามโครงการมนุษยธรรม ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะใชบ้รกิารจัดหางานจากทกุที ่

ตัง้แตว่นัทีท่า่นมาถงึ ผูอ้พยพประเภทอืน่ๆ อาจมสีทิธิใ์ชบ้รกิารจัดหางานทีจ่ ากัดกวา่ 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่ Centrelink  

เพือ่คน้หา ผูใ้หบ้รกิาร jobactive ในทอ้งถิน่ของทา่น ไปที ่www.jobactive.gov.au/ 

ผูใ้ดก็ตามทีม่สีทิธติามกฎหมายทีจ่ะท างานในออสเตรเลยี 

(รวมถงึผูเ้ยีย่มเยอืนออสเตรเลยีทีม่วีซีา่ท างานทีถ่กูตอ้ง) สามารถท างานเก็บเกีย่ว 

ซึง่เป็นงานเก็บเกีย่วผลไม ้และพชืผลอืน่ๆในบรเิวณรอบนอก  

ผูใ้หบ้รกิาร Harvest Labour Services ใหบ้รกิารผา่นทาง jobactive 

jobactive รำยละเอยีดกำรตดิตอ่ 

Job Seeker Hotline 136 268 

jobactive เว็บไซต ์ www.jobactive.gov.au 

jobactive ขอ้มลูใน 

ภาษาอืน่ๆนอกจากภาษาอังกฤษ  

www.employment.gov.au/translated-jobactive-
factsheets 

สิง่พมิพ ์Labour Market Update  
ของออสเตรเลยี 

http://employment.gov.au/australian-labour-
market-update-publication 

ขอ้มลู Harvest Labour Services www.harvesttrail.gov.au 

 

การบรกิารตา่งๆเหลา่นีอ้าจชว่ยทา่นได ้

หนว่ยงำน หรอื บรกิำร โทรศพัท ์ เว็บไซต ์

Australian Apprenticeships 13 3873 www.australianapprenticeships.gov.au 

Jobguide – ส าหรับการวา่จา้งเยาวชน  www.education.gov.au/job-guide  

Experience+ – ส าหรับผูใ้หญ ่ 13 1764 www.employment.gov.au/job-seekers-0 

MyFuture – เว็บไซตใ์หค้ าแนะน า 
ในการหางานท า 

 http://myfuture.edu.au 

http://www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.employment.gov.au/translated-jobactive-factsheets
http://www.employment.gov.au/translated-jobactive-factsheets
http://employment.gov.au/australian-labour-market-update-publication
http://www.harvesttrail.gov.au/
http://www.australianapprenticeships.gov.au/
http://www.education.gov.au/job-guide
http://www.education.gov.au/job-guide
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
http://myfuture.edu.au/
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หนว่ยงำน หรอื บรกิำร โทรศพัท ์ เว็บไซต ์

ความชว่ยเหลอืในการเริม่ตน้ธรุกจิเล็กๆ 13 62 68 
www.employment.gov.au/self-
employment-new-enterprise-incentive-
scheme-neis 

JobAccess – ส าหรับคนงานพกิาร 
1800 464 
800 

www.jobaccess.gov.au/people-with-
disability 

กำรรบัรองคณุวุฒแิละทกัษะ  
ถา้ทา่นมคีณุวฒุ ิทักษะ หรอืประสบการณ์ในการท างาน ทีเ่กีย่วขอ้งกับอาชพีใดอาชพีหนึง่ 

ทา่นอาจประสงคท์ีใ่หส้ ิง่เหลา่นีไ้ดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการ 

เพือ่ชว่ยใหท้า่นไดก้ารจา้งงานในออสเตรเลยี นอกจากนี ้การทีค่วามรูแ้ละทักษะของทา่นไดรั้บการรับรอง 

ยังอาจจะสนับสนุนโอกาสทีจ่ะไดง้านท า และการพัฒนาอาชพีในอนาคต  

ถา้ทา่นมแีผนทีจ่ะเรยีนหรอืท าการฝึกอบรมในออสเตรเลยี ทา่นอาจประสงคท์ีจ่ะน าคณุวฒุ ิ

หรอืประสบการณ์การท างานตา่งประเทศของทา่น มารับการประเมนิและรับรอง 

เพือ่ชว่ยทา่นใหม้คีณุสมบัตติรงตามขอ้ก าหนดของการรับเขา้เรยีนในหลักสตูรนัน้ๆ 

หรอือาจจะลดเวลาทีจ่ าเป็นส าหรับการศกึษา  

ส าหรับ ขอ้มลูเกีย่วกับการรับรองคณุวฒุ ิไปที ่http://internationaleducation.gov.au/services-and-

resources/pages/qualifications-recognition.aspx 

การประเมนิและรับรองทักษะและคณุวฒุขิองทา่นท าไดห้ลายวธิ:ี  

กำรรบัรองกำรเรยีนรูท้ ีม่มีำกอ่น  
Recognition of Prior Learning (RPL) 

เป็นกระบวนการส าหรับประเมนิและรับรองความรูแ้ละทักษะทีบ่คุคลหนีง่ไดรั้บ จากการศกึษา 

การฝึกอบรม การท างานและประสบการณ์ชวีติ 

มันอาจท าใหท้า่นไดรั้บคณุวฒุอิอสเตรเลยีเต็มทีห่รอืบางสว่นก็ได ้ 

การประเมนิ RPL ท าโดย Registered Training Organisations (RTOs) ออสเตรเลยี RTOs 

รวมถงึผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาระดับอดุมศกึษา (มหาวทิยาลัย) และสถาบันการฝึกอบรมอาชวีศกึษา 

ซืง่อาจจะเป็นผูใ้หบ้รกิารของรัฐบาลหรอืเอกชนก็ได ้

ทา่นอาจมสีทิธิท์ีจ่ะใชบ้รกิาร RPL ถา้ทา่นม:ี  

• คณุวฒุจิากตา่งประเทศ 

• เอกสารแจง้รายละเอยีดทางการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 

• หลักฐานของทักษะการท างานของทา่น และความรูท้ีไ่ดรั้บจากประสบการณ์การท างาน 

ไมว่า่จะเป็นงานทีไ่ดรั้บเงนิหรอืไมไ่ด ้หรอืงานชมุชน  

ผูป้ระเมนิทีม่คีณุวฒุอิอสเตรเลยี ซึง่ท างานให ้หรอืในนามของ RTO สามารถท าการประเมนิ RPL ได ้

ผูป้ระเมนิอาจเฝ้าสงัเกตทุา่น ในขณะทีท่า่นท างานทีเ่จาะจง และอาจจะสนทนา เกีย่วกับทักษะของทา่น 

นอกจากนี ้เขาจะเปรยีบเทยีบหลักฐาน ประสบการณ์ และทักษะของทา่น (รวมถงึการศกึษาในระบบ 

และประสบการณ์การท างาน) กับคณุวฒุอิอสเตรเลยีทีเ่กีย่วขอ้ง ออสเตรเลยีมกีรอบคณุวฒุแิหง่ชาต ิ

ดังนัน้คณุวฒุหิรอืมตจิะไดรั้บการรับรองจาก RTOทกุแหง่ 

http://www.employment.gov.au/self-employment-new-enterprise-incentive-scheme-neis
http://www.jobaccess.gov.au/people-with-disability
https://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
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ผูป้ระเมนิจะบอกใหท้า่นทราบวา่ทา่นตอ้งใหห้ลักฐาน อะไรบา้ง - ตัวอยา่งเชน่ 

ส าเนาของคณุวฒุขิองทา่น หรดืประกาศนยีบัตรการฝึกอบรม ใบรับรองจากนายจา้ง 

เอกสารแจงรายละเอยีดลกัษณะงาน และตัวอยา่งของงาน  

เมือ่ทา่นไดร้ะบอุงคก์รการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมแลว้ ทา่นควรตดิตอ่องคก์รนัน้ เพือ่ปรกึษาเกีย่วกับตัวเลอืก 

RPL ของทา่นและคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

ซึง่อาจเกีย่วขอ้งในการประเมนิและการรับรองทักษะและประสบการณ์ของทา่น 

โดยปกตจิะตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีมเพือ่การประเมนิ RPL  

ทา่นสามารถดรูายละเอยีดของการตดิตอ่และสถานทีต่ัง้ของ RTO ได ้ในเว็บไซตต์อ่ไปนี:้  

• MySkills – www.myskills.gov.au เพือ่หาหลักสตูรอาชวีศกึษาและการฝึกอบรม (VET)  

ทีส่ามารถไดรั้บการประเมนิในบรเิวณของทา่น 

• MyFuture – www.myfuture.edu.au - เพือ่รายละเอยีดการตดิตอ่ส าหรับ RTO 

ออสเตรเลยีทกุแหง่ รวมถงึมหาวทิยาลัย และขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับกระบวนการยืน่ใบสมัคร RPL 

เจำ้หนำ้ทีป่ระเมนิทกัษะ (Skills Assessment Authorities) 

เจา้หนา้ทีป่ระเมนิทักษะ ท าการประเมนิและทดสอบ เพือ่ทีจ่ะตัดสนิวา่ 

ผูอ้พยพมทัีกษะและประสบการณ์การท างาน ตามมาตรฐานของออสเตรเลยี 

ในงานอาชพีหรอืวชิาชพีหนึง่โดยเฉพาะ ขณะทีบ่รกิารเหลา่นีจั้ดเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการยา้นถิน่ฐาน 

แตห่ลายๆหน่วยงานก็ใหก้ารประเมนิและการทดสอบ เพือ่จดุประสงคอ์ยา่งอืน่ดว้ย 

ซึง่สามารถชว่ยใหท้า่น: 

• ไดรั้บคณุวฒุ ิAustralian Qualification Framework (ในกรอบคณุวฒุอิอสเตรเลยี) 

• เขา้ถงึการออกใบอนุญาตและการจดทะเบยีนในงานอาชพีจ าเพาะ 

• ไดรั้บการรับรองจากสมาคมวชิาชพี 

ปัจจบุัน มอีงคก์ารทีม่อี านาจ 37 แหง่ในออสเตรเลยี ทีรั่บผดิชอบดา้นการประเมนิคณุวฒุ ิทักษะ 

และประสบการณ์ในงานอาชพีเฉพาะอยา่ง ทีไ่ดรั้บจากตา่งประเทศ เพือ่ทีจ่ะหาวา่ 

องคก์ารใดครอบคลมุอาชพีหรอืวชิาชพีของทา่น ด ูรายชือ่องคก์าร ที ่

www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities 

กำรรบัรองชำ่งในออสเตรเลยี - กำรรบัรองทกัษะ (Trades Recognition 

Australia – skill recognition) 

Trades Recognition Australia (TRA) เป็นหน่วยธรุกจิ ทีต่ัง้อยูใ่น Department of Education and 

Training ของรัฐบาลออสเตรเลยี เป็นองคก์ารประเมนิทักษะส าหรับอาชพีทางเทคนคิและชา่งตา่งๆ 

ประมาณ 130 งานอาชพี ซึง่ก าหนดโดย Australian Department of Immigration and Border 

Protection (BIBP) TRA ใหบ้รกิารดา้นการประเมนิทักษะทีแ่ตกตา่งกันหลายประเภท ซึง่แตกตา่งกันไป 

ตามสถานการณ์ของผูย้ืน่ค าขอ และผลดา้นการยา้ยถิน่ฐานทีป่ระสงคข์องพวกเขา  

TRA Trades Recognition Service และ TRA Optional Skills Assessment Service 

รับผดิชอบการรับรองทักษะเพือ่วตัถปุระสงคข์องการจา้งงาน และการใหใ้บอนุญาต Registered Training 

Organisations (RTOs) ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิาก TRA ใหเ้สนอบรกิารเหลา่นีท่ั้วออสเตรเลยี 

หลังจากการประเมนิ ทักษะของทา่นอาจจะไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการดว้ยคณุวฒุ ิOffshore 

Technical Skills Record หรอืใบยนืยันความสามารถ ซึง่ทา่นอาจตอ้งไปท าการฝึกอบรมเพิม่เตมิ 

เพือ่ใหม้คีณุสมบัตติรงตามมาตรฐานการท างานออสเตรเลยี หรอืเพือ่รับใบอนุญาต  

http://www.myskills.gov.au/
http://www.myfuture.edu.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities
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เพือ่หาวา่การประเมนิทักษะโดย TRA เหมาะสมกับทา่นหรอืไม ่ไปที ่TRA Pathfinder ที ่

www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx 

นอกจากนี ้ทา่นยังอาจจะตอ้งการส ารวจ TradeSET ซึง่เป็นบรกิารฟร ีเพือ่ชว่ยทา่นตัดสนิใจวา่ 

ทา่นควรรับการประเมนิทักษะเป็นทางการหรอืไม ่ที ่www.tradeset.com.au 

กำรรบัรองชำ่งในออสเตรเลยี  รำยละเอยีดกำรตดิตอ่ 

โทรศัพท ์(นอกออสเตรเลยี)  
 

+61 2 6240 8778  
Monday to Friday, 10.00 am to 12.00 pm and 1.00 pm to 
5.00 pm AEST, excluding public holidays (GMT +10 hours) 

โทรศัพท ์(ในออสเตรเลยี)  
 

1300 360 992  
Business hours as above 

อเีมล ์ traenquiries@education.gov.au 

TRA เว็บไซต ์ www.tradesrecognitionaustralia.gov.au 

 

กำรรบัรองคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษำ  
Overseas Qualification Units – ตัง้อยูใ่นรัฐและเขตปกครองตนเองในออสเตรเลยี – 

ใหก้ารรับรองคณุวฒุจิากตา่งประเทศ เพือ่วตัถปุระสงคท่ั์วไป (เชน่ 

ไมใ่ชเ่พือ่ขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็นส าหรับการศกึษา การยา้ยถิน่ฐาน หรอืการจา้งงาน) OQU ใหบ้รกิารฟร ี

จะเปรยีบเทยีบคณุวฒุขิองทา่นกับของออสเตรเลยีทีม่รีะดับเทา่กัน ดว้ยการใช ้Australian Qualification 

Framework  

Department of Education and Training (DET) ใหข้อ้มลูและค าแนะน าท่ัวๆไป 

ในเรือ่งการเปรยีบเทยีบคณุวฒุ ิจากตา่งประเทศ สอบถาม OQU ในรัฐหรอืเขตปกครองตนเองของทา่น 

กอ่นทีจ่ะตดิตอ่ DET แลว้ OQU จะสง่ทา่นตอ่ไปยงั DET ถา้จ าเป็น 

หนว่ยงำน เว็บไซต ์

Department of Education and Training https://internationaleducation.gov.au/Services-And-

Resources/services-for-individuals/Pages/Services-

for-individuals.aspx 

State and territory Overseas 

Qualification Units 

https://internationaleducation.gov.au/services-and-

resources/pages/qualifications-recognition.aspx 

 

ผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพีทีม่กีารฝึกอบรมจากตา่งประเทศ ซึง่ตอ้งท าการศกึษาเชือ่มโยง 

เพือ่ใหค้ณุวฒุนัิน้ไดรั้บการรับรอง อาจจะมสีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บความชว่ยเหลอืเรือ่งคา่เลา่เรยีน ตดิตอ่ FEE-

HELP โทร 1800 020 108 หรอืไปที ่

http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP 

http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx
http://www.tradeset.com.au/index.php
mailto:traenquiries@education.gov.au
http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx
https://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
https://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
https://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
https://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
https://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
https://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP
http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP
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สทิธแิละกำรคุม้ครองในทีท่ ำงำน 
ทกุคนทีท่ างานในออสเตรเลยี มสีทิธิไ์ดรั้บสทิธพิืน้ฐานและการคุม้ครองในทีท่ างาน  

นีร่วมถงึ ตอ้งไดรั้บคา่แรงขัน้ต า่ เวลาพัก ลาป่วย และการเขา้ถงึสทิธขิัน้ต า่ 

ตามทีก่ าหนดไวใ้นอัตราคา่แรง หรอืขอ้ตกลงทีค่รอบคลมุงานของคณุ 

Fair Work Ombudsman ใหค้ าแนะน าและขอ้มลูฟร ีแกน่ายจา้งและพนักงาน 

เกีย่วกับกฎหมายการจา้งงานของออสเตรเลยี ไปที ่www.fairwork.gov.au 

รวมถงึเป็นภาษาอืน่ๆทีไ่มใ่ชภ่าษาอังกฤษ  

คำ่แรงข ัน้ต ำ่  
ลกูจา้งทกุคนในออสเตรเลยี มสีทิธทิีจ่ะไดรั้บคา่จา้ง อยา่งนอ้ยเทา่กับคา่แรงงานขัน้ต า่ 

จ านวนนัน้ขึน้อยูก่ับรัฐหรอืเขตปกครองตนเองทีท่า่นท างานอยู ่อายขุองทา่น ใชอ้ัตราคา่แรงใด 

และรายละเอยีดของสญัญาการจา้งงานของทา่น 

นายจา้งของทา่นตอ้งจา่ยเงนิคา่จา้งใหท้า่นเป็นประจ า และจะไมห่ักเงนิออกจากเงนิเดอืนของทา่น 

(ยกเวน้เพือ่วตัถปุระสงคด์า้นภาษีและกองทนุเงนิบ านาญ) โดยทีไ่มไ่ดรั้บการอนุญาตจากทา่น 

ขอใหน้ายจา้งของทา่น อธบิายใหท้า่นทราบอยา่งชัดเจน ถงึการหักเงนิตา่งๆเมือ่ทา่นเริม่ท างาน 

ทา่นสามารถทีจ่ะก าหนดการหักเงนิจากเงนิคา่จา้งของทา่น 

ทา่นตอ้งไดรั้บใบแจง้การจา่ยเงนิ ภายในหนึง่วนัท างาน ซึง่เป็นวนัทีท่า่นไดรั้บเงนิคา่แรง  

เง ือ่นไขกำรจำ้งงำน 
คนท างานทกุคนในออสเตรเลยี มสีทิธไิดรั้บเงือ่นไขการจา้งงานขัน้ต า่ 

มาตรฐานเหลา่นีค้รอบคลมุถงึชัว่โมงท างาน การจา่ยเงนิส าหรับท างานลว่งเวลา เวลาพัก ลาป่วย 

และวนัหยดุ  

สทิธใินกำรมผีูแ้ทน 
คนท างานทกุคนในออสเตรเลยี มสีทิธทิีจ่ะเขา้รว่มและมผีูแ้ทนจากสหภาพแรงงาน 

สหภาพใหค้ าแนะน าสมาชกิในเรือ่ง คา่แรง เงือ่นไขการจา้งงาน และสทิธใินทีท่ างาน 

พวกเขาชว่ยดา้นปัญหาในทีท่ างาน และตอ่รองกับนายจา้งในเรือ่งเกีย่วกับ 

คา่แรงและเงือ่นไขการวา่จา้งของสมาชกิ 

ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งบอกนายจา้งของทา่น วา่ทา่นเป็นสมาชกิสหภาพ 

นายจา้งของทา่นตอ้งไมป่ฏบิัตติอ่ทา่นอยา่งเอารัดเอาเปรยีบ 

หรอืไลท่า่นออกจากงานเนือ่งจากทา่นเป็นสมาชกิสหภาพ 

ถา้ทา่นตอ้งการทีจ่ะเขา้รว่มสหภาพ แตไ่มท่ราวา่ควรจะเขา้รว่มสหภาพไหน ทา่นสามารถตดิตอ่ 

Australian Unions ไดท้ี ่www.australianunions.com.au. Australian Unions 

เป็นบรกิารทีต่อ้งเป็นสมาชกิ และใหค้ าแนะน า ด าเนนิการโดย Australian Council of Trade Unions 

สหภาพสามารถชว่ยทา่นได ้ถา้ทา่นมคี าถามเกีย่วกับสทิธหิรอืสทิธติามกฏหมายในทีท่ างาน  

กำรคุม้ครองจำกกำรเลอืกปฏบิตั ิ
ทา่นไดรั้บการคุม้ครองจากการเลอืกปฏบิัต ิและ 'การกระท าทีไ่มพ่งึประสงค'์ ในทีท่ างาน ทีม่าจากเหตผุล 

เชน่ เชือ้ชาต ิศาสนา เพศ การตัง้ครรภ ์ความชอบทางเพศ ความพกิาร 

หรอืการเป็นสมาชกิสหภาพแรงงานของทา่น 

http://www.fairwork.gov.au/
http://www.australianunions.com.au/
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'การกระท าทีไ่มพ่งึประสงค'์ คอื เมือ่คนผูห้นึง่ถกู: 

• ปฏเิสธงาน 

• ไลอ่อกจากการจา้งงาน 

• ปฏเิสธโอกาสทีจ่ะไดรั้บการฝึกอบรม 

• ปฏเิสธการเลือ่นต าแหน่ง หรอื 

• ไดรั้บเงือ่นไขและขอ้ก าหนดของการท างาน ทีด่อ้ยกวา่ผูอ้ ืน่  

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ กฎหมายการเลอืกปฏบิัต ิดทูี ่
www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-

australian-discrimination-laws  

ถา้ตอ้งการ รอ้งเรยีน ไปที ่www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-

can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment 

สทิธอิ ืน่ๆในทีท่ ำงำน 
นายจา้งของทา่นไมส่ามารถทีจ่ะปฏบิัตติอ่ทา่น อยา่งเอารัดเอาเปรยีบ หรอืไลท่า่นออกจากงาน 

เนือ่งจากทา่นถามหรอืรอ้งเรยีน เกีย่วกับการจา้งงานของทา่น 

(ตอ่นายจา้งของทา่นหรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง) หรอืเพราะทา่นพยายามทีจ่ะใชส้ทิธขิองทา่น 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 
ถา้ทา่นไมแ่น่ใจวา่ ทา่นไดรั้บเงนิคา่แรงถกูตอ้งหรอืไม ่เงือ่นไขและสทิธใินทีท่ างาน หรอืยืน่ค ารอ้งเรยีน 

เกีย่วกับนายจา้งของทา่น ทา่นสามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี:่ 

หนว่ยงำนระดบัชำต ิ โทรศพัท ์ เว็บไซต ์

Fair Work Ombudsman 

(ภาษาอืน่ๆนอกจากภาษาอังกฤษ) 

13 1394 www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help  

Fair Work Ombudsman 

ส าหรับผูอ้พยพและผูถ้อืวซีา่ 

 www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-

and-migrants 

Australian Unions 1300 486 466 www.australianunions.com.au/ 

Fair Work Commission 1300 799 675 www.fwa.gov.au/ 

รัฐบาลออสเตรเลยี  www.australia.gov.au/information-and-

services/jobs-and-workplace/working-conditions 

Department of Immigration and 

Border Protection 

 http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workp

lace-rights  

 

สขุอนำมยัและควำมปลอดภยั ในทีท่ ำงำน  
ทา่นมสีทิธทิีจ่ะท างานในทีป่ลอดภัยและถกูสขุอนามัย 

พนักงานทกุคนตอ้งท าตามกระบวนการดา้นสขุอนามัย และความปลอดภัยของนายจา้งของตน  

ถา้ทา่นไดรั้บการบาดเจ็บในทีท่ างาน ทา่นอาจจะมสีทิธไิดรั้บคา่สนิไหมทดแทนของคนท างาน  

http://www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws
http://www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws
http://www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws
http://www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment
http://www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-and-migrants
http://www.australianunions.com.au/
http://www.fwa.gov.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/jobs-and-workplace/working-conditions
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights
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รัฐหรอืเขตปกครองตนเอง เป็นผูม้คีวามรับผดิชอบเบือ้งตน้ดา้นกฎหมาย Work Health and Safety 

(WHS) (บางครัง้เรยีกวา่ Occupational Health and Safety) กฎหมายเหลา่นีก้ าหนดหนา้ทีข่องนายจา้ง 

หน่วยงานรัฐบาล และอืน่ๆ ทีม่คีวามรับผดิชอบเกีย่วกับสขุอนามัยและความปลอดภัย  

ถา้ทา่นคดิวา่ทีท่ างานของทา่นไมป่ลอดภัย ใหต้ดิตอ่ผูว้างระเบยีบทีเ่กีย่วเนือ่ง 

หรอืผูแ้ทนดา้นสขุอนามัยและความปลอดภัย ในทีท่ างานของทา่น (ถา้ม)ี นอกจากนี ้

ทา่นอาจประสงคท์ีจ่ะตดิตอ่สหภาพของทา่นดว้ย  

ผูว้างระเบยีบเรือ่งความปลอดภัย ของรัฐและเขตปกครองตนเอง คอื: 

เขต 
ผูค้วบคมุสขุภำพอนำมยั 
และควำมปลอดภยั 

โทรศพัท ์ เว็บไซต ์

ACT WorkSafe ACT 02 6207 3000  www.worksafety.act.gov.au 

NSW WorkCover NSW 13 1050 www.workcover.nsw.gov.au 

NT NT WorkSafe   1800 019 115 www.worksafe.nt.gov.au 

Qld WorkCover Queensland 1300 362 128 www.worksafe.qld.gov.au 

SA SafeWork SA 1300 365 255 www.safework.sa.gov.au 

Tas. WorkSafe Tasmania 1300 366 322 www.worksafe.tas.gov.au 

Vic. WorkSafe Victoria 1800 136 089 www.worksafe.vic.gov.au 

WA WorkSafe Western Australia 1300 307 877 www.worksafe.wa.gov.au 

National Comcare 1300 366 979 www.comcare.gov.au 

National Safe Work Australia  1300 551 832 

http://www.safeworkaustralia.g
ov.au/sites/swa/whs-
information/working-safely-in-
australia/pages/default 

 

อตุสาหกรรมบางอยา่ง เชน่ การท าเหมอืงแร ่และน ้ามัน และแกส 

มผีูว้างระเบยีบความปลอดภัยแยกจากกัน ส าหรับ รายชือ่ผูว้างระเบยีบทัง้หมด 

รวมถงึผูว้างระเบยีบคา่สนิไหมทดแทนของคนงาน ไปที ่

www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-

regulators  

กองทนุเงนิบ ำนำญ 
กองทนุเงนิบ านาญ เป็นวธิกีารออมเงนิไวย้ามเกษียณ ทา่น และ/หรอื นายจา้งของทา่น 

สามารถทีจ่ะใสเ่งนิเขา้ ในกองทนุเงนิบ านาญ ซึง่ทา่นจะถอนออกมาไดเ้มือ่อายหุกสบิ  

ในกรณีสว่นมาก กฎหมายก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจา่ยเกา้เปอรเ์ซ็นต ์ของรายไดข้องทา่น 

เขา้กองทนุเงนิบ านาญทีท่า่นเลอืก 

ตัวทา่นเองก็สามารถทีจ่ะใสเ่งนิเพิม่เตมิในกองทนุเงนิบ านาญของทา่นได ้

ถา้ตอ้งการทราบวา่นายจา้งของทา่นจา่ยเงนิครบหรอืไม ่ใหต้รวจสอบไดก้ับกองทนุเงนิบ านาญของทา่น  

http://www.worksafety.act.gov.au/
http://www.workcover.nsw.gov.au/
http://www.worksafe.nt.gov.au/
http://www.worksafe.qld.gov.au/
http://www.safework.sa.gov.au/
http://www.worksafe.tas.gov.au/
http://www.worksafe.vic.gov.au/
http://www.worksafe.wa.gov.au/
http://www.comcare.gov.au/
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/whs-information/working-safely-in-australia/pages/default
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-regulators
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ถา้ทา่นท างานใหต้นเอง ทา่นควรพจิารณาทีจ่ะใสเ่งนิเขา้ไปในกองทนุเงนิบ านาญ เพือ่ยามเกษียณ 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ:  

ขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุเงนิบ ำนำญ โทรศพัท ์ เว็บไซต ์

Australian Taxation Office 13 1020 www.ato.gov.au/super 

Australian Securities and 
Investments Commission  

1300 300 
630 

www.moneysmart.gov.au/superannuation-
and-retirement 

 

http://www.ato.gov.au/super
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
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6 กฎหมำยออสเตรเลยี 

ในหมวดนี ้
ทกุคนในประเทศออสเตรเลยี ไดรั้บการคาดหวงัวา่ จะเชือ่ฟังกฎหมายออสเตรเลยีทัง้หมด 

บางอยา่งทีเ่ป็นทีย่อมรับในประเทศอืน่ๆ อาจเป็นสิง่ผดิกฎหมายในประเทศออสเตรเลยี 

และอาจสง่ผลใหเ้กดิการลงโทษรา้ยแรง 

การท าความคุน้เคยกับกฎหมายออสเตรเลยี จะชว่ยใหท้า่นปรับตัวเขา้กับชวีติในชมุชนออสเตรเลยี 

และหลกีเลีย่งการมปัีญหาได ้

• การกระท าผดิทางอาญา 

• ความรนุแรง 

• ความรนุแรงในบา้นและในครอบครัว และการท ารา้ยดา้นเพศ 

• อายทุีย่นิยอมใหม้กีารรว่มประเวณีไดต้ามกฎหมาย 

• สทิธขิองเด็ก 

• การคุม้ครองเด็ก 

• การสมรสโดยถกูบบีบังคับ  

• สขุอนามัยและสทิธกิารเจรญิพันธุข์องสตร ี

• อาวธุปืนและมดี 

• สตัวแ์ละสตัวป่์า  

• การสบูบหุรี ่การดืม่ และยาเสพตดิ 

• ขอ้จ ากัดของการน าเขา้ของพชืและสตัว ์

• กฎหมายอืน่ๆ 

• ความชว่ยเหลอืทางกฎหมาย 

กำรกระท ำผดิทำงอำญำ 
อาชญากรรมคอื พฤตกิรรมหรอืการปฏบิัตใิดๆทีฝ่่าฝืนกฎหมาย อาจสง่ผลใหเ้กดิการลงโทษ 

อาชญากรรมทีร่า้ยแรงรวมถงึ ฆาตกรรม การประทษุรา้ย การท ารา้ยทางเพศ 

การท าความเสยีหายหรอืขโมยทรัพยส์นิ การปลน้โดยใชอ้าวธุ การมเีพศสมัพันธก์ับเด็กหรอืผูเ้ยาว ์

ทีม่อีายตุ า่กวา่อายทุีใ่หก้ารยนิยอมไดต้ามกฎหมาย การขบัรถอยา่งประมาท การครอบครอง 

การใชห้รอืการขายยาเสพตดิทีผ่ดิกฎหมาย และการฉอ้โกง เป็นความผดิรา้ยแรงทีจ่ะใหส้นิบน (ใหเ้งนิ) 

หรอืพยายามทีจ่ะใหส้นิบนเจา้หนา้ที ่เชน่ เจา้หนา้ทีต่ ารวจ หรอืพนักงานรัฐบาลระดับสหพันธ ์

รัฐหรอืทอ้งถิน่ การเสนอของขวญัหรอืสนิบน เพือ่มอีทิธพิลตอ่การตัดสนิใจของขา้ราชการ 

เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมายและจะถกูรายงาน 

การเป็นเจา้ของหรอืพกพาอาวธุ เชน่ปืน โดยทีไ่มม่ใีบอนุญาตเป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 

รัฐหรอืเขตปกครองตนเองสว่นมาก มขีอ้จ ากัดในการพกพาสิง่ทีอ่าจใชเ้ป็นอาวธุในทีส่าธารณะ เชน่มดี 

ในกรณีฉุกเฉนิ หรอืหากทา่นหรอืบคุคลใดตกอยูใ่นอันตราย โทร 000 และขอ "Police" ด ูบทที ่2 

ขอความชว่ยเหลอื  

หากทา่นพบเห็นอาชญากรรม หรอืหากทา่นมขีอ้มลูทีอ่าจชว่ยต ารวจแกปั้ญหา หรอืป้องกันอาชญากรรม 

ทา่นควรตดิตอ่ Crime Stoppers ที ่www.crimestoppers.com.au หรอืโทร 1800 333 000 

ทา่นไมต่อ้งบอกชือ่ของทา่น  

http://www.crimestoppers.com.au/
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ควำมรนุแรง 
การใชค้วามรนุแรงกับผูอ้ ืน่ เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมายในประเทศออสเตรเลยี 

และถอืวา่เป็นอาชญากรรมรา้ยแรง บคุคลทีท่ าความผดิอาชญากรรมอกุฉกรรจ ์อาจถกูจ าคกุ 

ไมว่า่จะเป็นชายหรอืหญงิ 

มบีรกิารหลายประเภท ทีช่ว่ยเหลอืเหยือ่อาชญากรรมหรอืความรนุแรง ซึง่รวมถงึความรนุแรงในบา้น 

(ความรนุแรงในบา้นและความรนุแรงในครอบครัว) 

ควำมรนุแรงในบำ้นและในครอบครวั และกำรประทษุรำ้ยทำงเพศ 
ความรนุแรงในบา้นและในครอบครัว รวมถงึพฤตกิรรมหรอืการขม่ขู ่

ทีม่จีดุประสงคเ์พือ่ควบคมุคูค่รองหรอืสมาชกิผูอ้ ืน่ในครอบครัว 

ท าใหเ้กดิความกลัวหรอืคกุคามความปลอดภัยของเขา ความรนุแรงในบา้นและในครอบครัว 

เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมายในประเทศออสเตรเลยี รวมถงึ: 

• การตบต ีการบบีคอ การท ารา้ยสมาชกิครอบครัวหรอืคูค่รอง 

• การทีไ่มใ่หเ้งนิทีจ่ าเป็นแกส่มาชกิครอบครัวหรอืคูค่รอง  

• การกักกันคูค่รองใหอ้ยูโ่ดดเดีย่ว ไมใ่หต้ดิตอ่เพือ่นหรอืครอบครัว 

• การดถูกูหรอืวจิารณ์คูค่รองอยูเ่สมอ 

• การขม่ขูเ่ด็กๆหรอืสตัวเ์ลีย้ง 

การประทษุรา้ยทางเพศ คอืพฤตกิรรมทางเพศทีท่ าตอ่อกีผูห้นึง่โดยทีเ่ขาไมย่นิยอม 

การประทษุรา้ยทางเพศรวมถงึ: 

• การบังคับใหใ้ครก็ตามมเีพศสมัพันธ ์หรอืกระท าการทางเพศ 

• การบังคับใหใ้ครก็ตามดภูาพลามก 

• มเีพศสมัพันธห์รอืกระท าการทางเพศกับเด็ก. 

ในออสเตรเลยี การประทษุรา้ยทางเพศไมว่า่กับผูใ้ด เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 

บคุคลทีก่ระท าการประทษุรา้ยทางเพศ อาจถกูจ าคกุ ไมว่า่จะเป็นชายหรอืหญงิ 

การประทษุรา้ยทางเพศกบับคุคลทีอ่ยูใ่นความสมัพันธ ์การสมรส หรอืในครอบครัว 

ก็เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมายเชน่กัน 

สตรมีสีทิธเิชน่เดยีวกับบรุษุ กฎหมายออสเตรเลยีปฏบิัตติอ่สตรแีละบรุษุอยา่งทัดเทยีมกัน 

ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะด ารงชวีติโดยปลอดภัยจากความรนุแรง 

และอยูใ่นความสมัพันธแ์ละในชมุชนทีม่คีวามสขุ 

สตรไีมจ่ าเป็นตอ้งยอมรับการปฏบิัตติอ่ตนทีเ่ลวรา้ยหรอืทีเ่ป็นอันตราย 

ถา้ทา่น หรอืบคุคลทีท่า่นรูจั้กตกอยูใ่นอันตราย ใหโ้ทร 000 แลว้ขอ "Police (ต ารวจ)" 

เจา้หนา้ทีต่ ารวจในประเทศออสเตรเลยีปลอดภัยและไวว้างใจได ้

Family Safety Pack จะชว่ยทา่นใหเ้ขา้ใจสทิธขิองทา่น 

และสถานทีท่ีท่า่นจะไปขอความชว่ยเหลอืไดเ้มือ่ทา่นตอ้งการ ในประเทศออสเตรเลยี 

มบีรกิารใหค้ าปรกีษาทีม่คีวามออ่นไหวทางวฒันธรรม และทา่นสามารถขอความชว่ยเหลอืจากเขาได ้

ขอ้มลูชดุนีม้ใีหเ้ป็นภาษาทีแ่ปลแลว้หลายภาษา ที ่www.dss.gov.au/family-safety-pack 

1800 RESPECT ใหค้ าปรกีษาและขอ้มลูฟร ีเก็บไวเ้ป็นความลับ ทัง้ทางโทรศัพทแ์ละออนไลน ์

ผูใ้หค้ าปรกึษาจะฟังทา่น จะตอบค าถามของทา่น 

https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
http://www.1800respect.org.au/
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และสามารถสง่ทา่นตอ่ไปยังบรกิารความชว่ยเหลอือืน่ๆในเขตทอ้งทีข่องทา่น โทร 1800 737 732 

หรอืไปที ่www.1800respect.org.au 

MensLine เป็นบรกิารใหค้ าปรกึษาทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืผูช้าย 

ในการจัดการปัญหาครอบครัวและความสมัพันธ ์รวมถงึเรือ่งความรนุแรง โทร 1300 789 978 หรอืไปที ่

www.mensline.org.au 

ถา้ทา่นตอ้งการลา่ม โทรฟรไีปที ่การบรกิารแปลและลา่ม (TIS National) หมายเลข 131 450 

TIS National ไมใ่หค้ าปรกึษา แตจ่ะชว่ยใหท้า่นสามารถสือ่สารกับบรกิารอืน่ๆได ้

เขต หนว่ยบรกิำรควำมรนุแรงในบำ้นและในครอบครวั โทรศพัท ์

National Domestic Violence and Sexual Assault – สายดว่นตลอด 24 ชัว่โมง 

หรอื www.1800respect.org.au 

1800 200 526 

หรอื 
1800 737 732 

National Child Abuse Prevention Service  

- สายดว่นตลอด 24 ชัว่โมง หรอื 
www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html 

1800 688 009 

National Mensline Australia - สายดว่นตลอด 24 ชัว่โมง 
www.mensline.org.au 

1300 789 978 

National Men’s Referral Service 
http://mrs.org.au 

1300 766 491 

ACT Domestic Violence Crisis Line 
http://dvcs.org.au 

02 6280 0900 

NSW Domestic Violence Advocacy Service - Sydney Advice Line 
www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-
service 

02 8745 6999 

 Domestic Violence Advocacy Service – โทรฟรนีอกซดินยี ์ 1800 810 784 

 Community Services Domestic Violence Line 
www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-
families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line 

1800 656 463 

NT Crisis Line 
www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm 

1800 019 116 

 
Domestic Violence Counselling Service 
www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service 

08 8945 6200 

Qld 
Women’s Help Line 
www.dvconnect.org/womensline 

1800 811 811 

 
Men’s Help Line 
www.dvconnect.org/mensline/ 

1800 600 636 

SA Domestic Violence Crisis Services 
www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-
and-in-the-community/domestic-violence 

1300 782 200 

 Domestic Violence Help Line 
www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-
about-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-
counselling-services/ 

1800 800 098 

Tas. Family Violence 
www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies 

1800 633 937 

http://www.mensline.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.mensline.org.au/
http://mrs.org.au/
http://dvcs.org.au/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
http://www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
http://www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
http://www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
http://www.dvconnect.org/womensline/?doing_wp_cron=1447302562.0399920940399169921875
http://www.dvconnect.org/mensline/
http://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-in-the-community/domestic-violence
http://www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-about-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-counselling-services/
http://www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
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เขต หนว่ยบรกิำรควำมรนุแรงในบำ้นและในครอบครวั โทรศพัท ์

 Response and Referral – บรกิารใหค้ าปรกึษาและสนับสนุน 
www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/
family_violence_counselling_and_support_service 

1800 608 122 

Vic. Eastern Domestic Violence Service 

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์9.00น. ถงึ 17.00น. 
http://edvos.org.au/what-we-do 

03 9322 3555 
 

 Immigrant Women’s Domestic Violence Service 
www.iwss.org.au 

1800 755 988 

 Immigrant Women’s Domestic Violence Service  

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์9.00น. ถงึ 17.00น. 

03 9898 3145 

 ใหค้ าปรกึษาและสนับสนุน 
www.safesteps.org.au 

1800 015 188 

 Men’s Referral Service, รชิมอนด ์

โทรฟรใีนรัฐวกิตอเรยี  
http://mrs.org.au/about 

 
1800 065 973 
 

 Men’s Referral Service, รชิมอนด ์

วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์9.00น. ถงึ 21.00น. 

03 9428 2899 

WA Women’s Domestic Violence Crisis Service 
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-
Domestic-Violence-Helpline.aspx 

1800 007 339 

 Women’s Domestic Violence Crisis Service 

โทรจากนอกเพริท์ 

08 9223 1188 

 Men’s Domestic Violence Helpline 
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-
Domestic-Violence-Helpline.aspx 

1800 000 599 

 

ทา่นอาจตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้นกฎหมาย 

เพือ่ชว่ยจัดการกับการแกปั้ญหาความรนุแรงในบา้นหรอืในครอบครัว ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่

ตอนสดุทา้ยของบทนี.้ 

อำยทุีย่นิยอมใหม้กีำรรว่มประเวณี ไดต้ำมกฎหมำย 
อายทุีย่นิยอมใหม้กีารรว่มประเวณีไดต้ามกฏหมาย คอือายทุีก่ฎหมายกลา่ววา่ทา่นสามารถทีจ่ะตกลง 

(ยนิยอม) ทีจ่ะมเีพศสมัพันธก์ับอกีคนหนึง่ได ้

ในรัฐหรอืเขตปกครองตนเองสว่นมาก อายทุีย่นิยอมใหม้กีารรว่มประเวณีไดต้ามกฏหมายคอื 16 ปี 

ส าหรับทัง้ชายและหญงิ ในเซาทอ์อสเตรเลยี (South Australia) และ แทสเมเนยี (Tasmania) 

ตอ้งมอีายถุงึ 17 ปี 

เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย ทีผู่ใ้หญจ่ะรว่มเพศกับเด็ก ทีม่อีายตุ า่กวา่อายทุี ่

ยนิยอมใหม้กีารรว่มประเวณีไดต้ามกฎหมาย มกีารลงโทษทีร่า้ยแรง ถา้ใครก็ตามฝ่าฝืนกฎหมายเหลา่นี ้

ไมว่า่เด็กผูนั้น้จะตกลงยนิยอมดว้ยแลว้หรอืไม ่กฎหมายเหลา่นีใ้หค้วามคุม้ครองผูเ้ยาว ์

จากการแสงหาประโยชนท์างเพศ 

ทา่นสามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดด้ว้ยการคยุกับแพทย ์หรอืตดิตอ่คลนิกิสขุภาพทางเพศ 

หรอืคลนิกิวางแผนครอบครัว ซึง่มรีายชือ่อยูใ่น White Pages 

http://www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/family_violence_counselling_and_support_service
http://edvos.org.au/what-we-do/
http://www.iwss.org.au/
http://www.safesteps.org.au/
http://mrs.org.au/about/
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
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สทิธขิองเด็ก 
ประเทศออสเตรเลยีมพัีนธะสญัญาทีม่ั่นคง ทีจ่ะปกป้องสทิธขิองเด็ก 

กฏหมายใหค้วามคุม้ครองเด็ก จากการถกูท ารา้ยทางรา่งกาย ทางเพศ และทางจติใจ 

จากการถกูละเลยและความรนุแรง ทัง้ทีบ่า้นและทีโ่รงเรยีน 

ตอ้งมมีาตรการทีเ่พยีงพอทีจ่ะควบคมุและดแูลเด็ก 

ไมส่ง่เสรมิใหค้วบคมุความประพฤตดิว้ยการลงโทษทางกายภาพ เชน่การต ี

และถา้มันท าใหเ้กดิการบาดเจ็บรนุแรง ก็จะเป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 

ไมอ่นุญาตใหใ้ชก้ารลงโทษทางกายภาพทีโ่รงเรยีน 

ในประเทศออสเตรเลยี บางคนเชน่แพทยแ์ละคร ูตอ้งรายงาน 

ใหห้น่วยงานคุม้ครองเด็กของรัฐและเขตปกครองตนเอง หากเขากังวลวา่เด็กก าลังถูกท ารา้ย 

กำรคุม้ครองเด็ก 
เมือ่การปฏบิัตอิยา่งใดอยา่งหนีง่ ท าใหเ้ด็กหรอืผูเ้ยาวบ์าดเจ็บ หน่วยงานคุม้ครองเด็ก (child protection 

services) อาจเขา้มามบีทบาท เพือ่ใหม้ั่นใจถงึความปลอดภัยและความผาสกุของเด็ก 

ถา้ทา่นหรอืบคุคลทีท่า่นรูจั้ก ตอ้งการความคุม้ครองจากความรนุแรงหรอืการขม่เหง 

ทา่นควรตดิตอ่เจา้หนา้ทีต่ ารวจ หรอืหน่วยงานคุม้ครองเด็ก 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

เขต หนว่ยงำนคุม้ครองเด็กและเว็บไซต ์
โทรศพัท ์

บรกิำรตลอด 24 

ช ัว่โมง 

National Child Abuse Prevention Services 
www.childabuseprevention.com.au 

1800 688 009 

ACT ACT Government Community Services 
www.communityservices.act.gov.au/ocyfs 

1300 556 729 

NSW Community Services Helpline 
www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect 

132 111 

NT Department of Children and Families 
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse 

1800 700 250 

 

Qld Department of Communities, Child Safety and  
Disability Services 
www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services 

1800 811 810 

SA Department for Education and Child Development 
www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify 

131 478 

Tas. Department of Health and Human Services Hotline 
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services 

1300 737 639 

http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.communityservices.act.gov.au/ocyfs
http://www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse
http://www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services
http://www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services
http://www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify/?reFlag=1
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
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เขต หนว่ยงำนคุม้ครองเด็กและเว็บไซต ์
โทรศพัท ์

บรกิำรตลอด 24 

ช ัว่โมง 

Vic. Department of Human Services - Family Services 
www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-
people/child-protection 

131 278 

 

WA Department of Human Services – Child Protection 
www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx  

1800 199 008 

กำรสมรสโดยถกูบบีบงัคบั 
ในประเทศออสเตรเลยี ทกุคนมเีสรภีาพในการเลอืกวา่จะสมรสหรอืไม ่

การบังคับใหผู้ใ้ดสมรสเป็นอาชญากรรมในประเทศออสเตรเลยี การสมรสโดยถกูบบีบังคับคอื 

เมือ่บคุคลหนีง่สมรส โดยทีไ่มไ่ดย้นิยอมอยา่งเต็มทีแ่ละอสิระ เพราะเขาถกูขูเ่ข็น บบีบังคับ หรอืลอ่ลวง  

ไมม่ใีครไดรั้บอนุญาตใหก้ดดันใครก็ตาม ไมว่า่จะทางรา่งกาย อารมณ์ หรอืจติใจ ใหส้มรส 

มันไมส่ าคัญทีว่า่ผูนั้น้จะนับถอืศาสนาอะไร ชาตพัินธุใ์ด หรอืภมูหิลังอยา่งไร ไมว่า่จะเป็นเพศใด 

หรอืรสนยิมทางเพศอยา่งไร หรอือายเุทา่ไร 

ถอืวา่เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย ในการน าหรอืสง่ตัวบคุคลไปยังอกีประเทศหนึง่ 

เพือ่วตัถปุระสงคข์องการบบีบังคับใหเ้ขาสมรส หรอืการใหบ้คุคลอืน่จัดการเรือ่งนี้ 

กฏหมายไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 16 ปี สมรส ผูท้ีอ่ายรุะหวา่ง 16 และ 18 ปี สามารถสมรสได ้

แตต่อ้งไดรั้บการยนิยอมจากบดิามารดาและมคี าสัง่ศาลออสเตรเลยี 

จากผูพ้พิากษาหรอืผูพ้พิากษาศาลแขวงอนุมัตกิารสมรสนัน้ 

การสมรสทีถ่กูจัดเตรยีมให ้(arranged marriage) เป็นสิง่ทีถ่กูกฎหมายในออสเตรเลยี 

อยา่งไรก็ตามทัง้สองฝ่ายตอ้งยนิยอม 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ การสมรสโดยถกูบบีบังคับ 

และทา่นจะสามารถปกป้องทา่นและผูอ้ ืน่เมือ่แสวงหาความชว่ยเหลอืไดอ้ยา่งไร ไปที ่

www.ag.gov.au/forcedmarriage 

Family Safety Pack (www.dss.gov.au/family-safety-pack) รวมถงึแผน่ขอ้มลู 

เรือ่งการสมรสโดยถกูบบีบังคับและในวยัเยาว ์

ถา้ทา่นคดิวา่ผูใ้ดผูห้นึง่อยูใ่นหรอืเสีย่งตอ่ การสมรสโดยถกูบบีบังคับ ตดิตอ่ Australian Australian 

Federal Police โทร 131 237 

องคก์รตอ่ไปนีอ้าจชว่ยทา่นได:้ 

เขต องคก์รและเว็บไซต ์ โทรศพัท ์

National National Sexual Assault, Domestic and Family Violence 
Counselling Service 
www.1800respect.org.au 

1800 737 732 

http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-people/child-protection
http://www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx
http://www.ag.gov.au/forcedmarriage
https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
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เขต องคก์รและเว็บไซต ์ โทรศพัท ์

National Family Law Information  
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family

-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support  

1300 352 000 

 

National / 

NSW 

Anti-Slavery Australia 
www.antislavery.org.au 

02 9514 9662 

National / 

NSW 

My Blue Sky 
www.mybluesky.org.au 

02 9515 8815 หรอื 

0481 070 844 

(ขอ้ความ) 

Vic. Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights 
www.ausmuslimwomenscentre.org.au 

03 9481 3000 

สขุอนำมยัและสทิธ ิกำรเจรญิพนัธข์องสตร ี
การขลบิหรอืตดัอวยัะเพศสตร ี(FGM/C) เป็นการกระท าที ่ผดิกฎหมายในออสเตรเลยี 

FGM/C รวมถงึวธิกีารใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับการเอาออกไมว่า่จะเป็นสว่นหนีง่หรอืทัง้หมด 

ของอวยัวะเพศสตรสีว่นนอก หรอืท าความบาดเจ็บอืน่ๆตอ่อวยัวะเพศสตร ี

ซึง่ท าโดยไมใ่ชเ่หตผุลทางสขุภาพ 

ถอืวา่เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย ในการน าหรอืสง่ตัวบคุคลไปยังอกีประเทศหนึง่ 

เพือ่ใหเ้ขาไดรั้บการกระท า FGM/C หรอืการมอบหมายใหบ้คุคลอืน่จัดการแทน 

FGM/C อาจมผีลตามมาทีร่า้ยแรงและยาวนาน 

สตรแีละเด็กหญงิทีม่าถงึออสเตรเลยีอาจมปัีญหาสขุภาพมากมายเนือ่งจากการกระท าดังกลา่ว 

รายการหน่วยงานบรกิารพเิศษตอ่ไปนี้ สามารถชว่ยทา่นได:้ 

เขต กำรบรกิำรสทิธกิำรเจรญิพนัธข์องสตร ี โทรศพัท ์

National National Education Toolkit for FGM/C in Australia 
www.netfa.com.au 

 

ACT Sexual Health and Family Planning 
www.shfpact.org.au 

02 6247 3077 

 Women’s Health Service 
www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and-

children/womens-health-service 

02 6205 1078 

NSW Women’s Information and Referral Service 
www.women.nsw.gov.au 

1800 817 227 

http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support
http://www.antislavery.org.au/
http://www.mybluesky.org.au/
http://www.ausmuslimwomenscentre.org.au/
http://www.netfa.com.au/
http://www.shfpact.org.au/
http://www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and-children/womens-health-service
http://www.women.nsw.gov.au/
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เขต กำรบรกิำรสทิธกิำรเจรญิพนัธข์องสตร ี โทรศพัท ์

 Education Program on FGM 
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-

on-Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-

Female-Genital-Mutilation/default.aspx 

02 9840 3877 

NT Sexual Assault Referral Centre  
www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services 
Darwin 
Alice Springs 

 

08 8922 6472 
08 8955 4500 

 Family Planning Welfare Association 
www.fpwnt.com.au 

08 8948 0144 

Qld Family Planning Queensland (True) 

www.fpq.com.au หรอื 
www.true.org.au 

07 3250 0240 

 

 Multicultural Women’s Health – FGM 
www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-

womens-health-female-genital-mutilation-fgm 

07 3250 0240 

SA Women’s Information Service 
www.wis.sa.gov.au 

1800 188 158 

 Women’s Health Service 
www.whs.sa.gov.au 

08 8444 0700 

Tas. Red Cross - Bicultural Community Health Program 
www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx 

 

 

 

 Child protection service 
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services  

1300 737 639 

 
 Tasmania police 

www.police.tas.gov.au 
131 444 

 
 Crime stoppers 

http://crimestopperstas.com.au 
1800 333 000 

Vic. Royal Women's Hospital 
https://www.thewomens.org.au/health-information 

โทรฟรสี าหรับชนบท 

03 8345 3058 

1800 442 007 

 South Eastern Centre Against Sexual Assault 
www.secasa.com.au 

โทรฟร ี24 ชัว่โมง 
วกิฤต 

 

1800 806 292 
03 9594 2289 

 Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights 
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-

responsible-reporting-on-female-genital-cutting 

03 9481 3000 

http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/default.aspx
http://www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services/
http://www.fpwnt.com.au/
http://www.fpq.com.au/
http://www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-womens-health-female-genital-mutilation-fgm
http://www.wis.sa.gov.au/
http://www.whs.sa.gov.au/
http://www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
http://www.police.tas.gov.au/
http://crimestopperstas.com.au/
https://www.thewomens.org.au/health-information
http://www.secasa.com.au/
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-responsible-reporting-on-female-genital-cutting
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เขต กำรบรกิำรสทิธกิำรเจรญิพนัธข์องสตร ี โทรศพัท ์

WA Women’s Information Service 
www.communities.wa.gov.au/communities-in-
focus/women/womens-information-
service/Pages/default.aspx 

โทรฟร ีจันทร ์ถงึ ศกุร ์ตัง้แต ่9.00น. ถงึ 16.00น.  

1800 199 174 

 WA Health, FGM Program 
www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/

gbv.php 

08 9340 1557 

อำวธุปืนและมดี 
การพกพาอาวธุเชน่มดีหรอืปืน เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมายในออสเตรเลยี 

ทา่นตอ้งมใีบอนุญาตเพือ่ทีจ่ะพกพาหรอืเป็นเจา้ของปืน 

ปกตแิลว้จะมขีอ้จ ากัดดา้นอายใุนการใชปื้น และการขายปืนหรอืมดีใหผู้เ้ยาว ์

แตล่ะรัฐและเขตปกครองตนเองมกีารจัดเตรยีมการและกฎหมายตา่งกัน 

เกีย่วกับการใชห้รอืเป็นเจา้ของปืน 

สตัวแ์ละสตัวป่์ำ 
โดยปกตแิลว้ ไมอ่นุญาตใหม้กีารลา่สตัวพ์ืน้เมอืง 

และการลา่สตัวใ์ดๆในวนอทุยานแหง่ชาตหิรอืป่าสงวนอืน่ๆ 

กฎหมายการลา่สตัวแ์ละการตกปลา แตกตา่งกันระหวา่งรัฐและเขตปกครองตนเอง 

และทา่นควรตรวจสอบดวูา่ในเขตของท่านใชก้ฎหมายใด ทา่นอาจจะลา่สตัวเ์รร่อ่น ไดใ้นบางเขต 

ทา่นอาจตอ้งมใีบอนุญาต (license หรอื permit) หรอืตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีมเพือ่ทีจ่ะลา่สตัว ์

และอาวธุใดๆทีท่า่นใชจ้ะตอ้งมใีบอนุญาต 

การตกปลาเพือ่การพักผอ่นหยอ่นใจ ในมหาสมทุรหรอืแมน่ ้าตอ้งไดรั้บการอนุญาต 

โดยท่ัวไปแลว้ตอ้งมใีบอนุญาต โดยปกตแิลว้มขีอ้จ ากัดดา้นขนาดและจ านวนปลาทีท่า่นอาจจะตกได ้

ออสเตรเลยีมกีฎหมายคุม้ครองสตัวจ์ากการทารณุโหดรา้ยและละเลย 

ผูท้ีท่ าทารณุตอ่สตัวแ์ละนกจะถกูปรับหรอืจ าคกุ หรอืทัง้สองอยา่ง 

กฎหมายทอ้งถิน่ยนิยอมใหเ้ลืย้งสตัวท์ีบ่า้น 

แตท่า่นตอ้งมใีบอนุญาตพเิศษถา้จะเลีย้งสตัวพ์ืน้เมอืงออสเตรเลยี 

หา้มฆา่สตัวใ์นสวนหลังบา้น 

ดบูทนีด้ว้ย บทที ่12 การมสีว่นรว่มในฐานะพลเมอืง 

กำรสบูบหุรี ่กำรดืม่ และยำเสพตดิ 
การสบูบหุรเีป็นอันตรายตอ่สขุภาพ และเป็นหนึง่ในสาเหตหุลักของการเสยีชวีติและโรคภัยในออสเตรเลยี 

ขอ้มลูเกีย่วกับยาสบูและ จะหยดุสบูบหุรีไ่ดอ้ยา่งไร ขอไดจ้ากผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพ เชน่แพทย ์

และเภสชักร ขอ้มลูมใีหจ้ากบรกิารตา่งๆดว้ย เชน่ Quitline โทร 13 7848 (13 Quit) หรอืที ่

www.quitnow.gov.au 

http://www.communities.wa.gov.au/communities-in-focus/women/womens-information-service/Pages/default.aspx
http://www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php
http://www.quitnow.gov.au/


 

 
โทร 131 450 

63 

หา้มสบูบหุรีใ่นรถทีม่เีด็กอยู ่และในทีส่าธารณะท่ัวไป รวมถงึส านักงาน สถานทีท่ างาน ศนูยก์ารคา้ 

โรงพยาบาล คลนิกิตรวจสขุภาพ สถานบันเทงิ และภัตตาคาร 

เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมายทีจ่ะขาย หรอืจัดหาผลติภัณฑย์าสบูใหแ้กบ่คุคลทีอ่ายตุ า่กวา่ 18 ปี 

การดืม่แอลกอฮอลเ์ป็นสิง่ถกูกฎหมายในออสเตรเลยี แตด่ืม่ไดเ้ฉพาะในบางสถานท ีและบางเวลาเทา่นัน้ 

ค าแนะน าในการดืม่แอลกอฮอลค์อื ไมค่วรดืม่เกนิสองขนาดมาตรฐานในหนึง่วนั 

มันเป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย ส าหรับใครก็ตามทีจ่ะขายหรอืจัดหาแอลกอฮอลใ์หแ้กผู่เ้ยาว ์

มันเป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมายทีบ่คุคลอายตุ า่กวา่ 18 ปี จะดืม่แอลกอฮอล ์ยกเวน้ในสถานทีเ่อกชน 

เชน่ในบา้นตนเอง หา้มดืม่แอลกอฮอลใ์นสถานทีส่าธารณะหลายแหง่ดว้ย 

ออสเตรเลยีมกีฎหมายหา้ม ม ีขาย หรอืใชย้าเสพตดิบางชนดิ การไมป่ฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพตดิ 

อาจน าไปสูก่ารลงโทษทีร่นุแรง รวมถงึการถกูปรับและถกูจ าคกุ กฎหมายวา่ดว้ยยาเสพตดิในออสเตรเลยี 

แยกความแตกตา่งระหวา่งผูท้ีใ่ชย้าเสพตดิทีผ่ดิกฎหมาย และผูท้ีป่ระกอบธรุกจิการจัดจ าหน่าย การผลติ 

หรอืการขายยาเสพตดิ 

การขบัรถภายใตอ้ทิธพิลของยาเสพตดิหรอืแอลกอฮอล ์เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 

ถา้ทา่นขบัรถหลังจากใชย้าเสพตดิหรอืดืม่แอลกอฮอล ์ทา่นอาจถกูยดึใบขบัขี ่ถกูปรับ ถกูจ าคกุ 

หรอืถกูก าหนดโทษทัง้หมดเหลา่นี้ ดบูทนีด้ว้ย บทที ่8 การคมนาคมขนสง่ 

ถา้ทา่นหรอืคนทีท่า่นรูจั้ก มปัีญหาเกีย่วกับการใชย้าเสพตดิ หรอืดืม่แอลกอฮอล ์ใหค้ยุกับแพทยข์องทา่น 

ผูใ้หบ้รกิารสขุภาพชมุชนในทอ้งถิน่ของทา่น หรอื สายชว่ยเหลอืแอลกอฮอลห์รอืยาเสพตดิ 

ในรัฐหรอืเขตปกครองตนเองของทา่น 

รฐัหรอืเขตปกครองตนเอง 
หมำยเลขโทรศพัทส์ ำหรบัหนว่ยบรกิำรขอ้มลู 
แอลกอฮอลแ์ละยำเสพตดิ 

ACT  02 6207 9977 

NSW  
02 9361 8000 (Sydney)  

1800 422 599 (ชนบทรัฐนวิเซาทเ์วลส)์ 

NT 

08 8922 8399 (Darwin)  

08 8951 7580 (สว่นกลางออสเตรเลยี) 

1800 131 350 (ท่ัวเขตปกครองตนเอง) 

Qld 1800 177 833 

SA  1300 131 340 

Vic. 1800 888 236 

Tas. 1800 811 994 

WA 
08 9442 5000 (Perth) 

1800 198 024 (ชนบทเวสเทริน์ออสเตรเลยี) 

 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

หนว่ยงำน หรอื กำรรณรงค ์ เว็บไซต ์

National Tobacco Campaign 
www.quitnow.gov.au  

http://www.quitnow.gov.au/
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หนว่ยงำน หรอื กำรรณรงค ์ เว็บไซต ์

Department of Health www.alcohol.gov.au/ 

National Drugs Campaign www.drugs.health.gov.au/ 

Australian Drug Information Network 
www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38 

ขอ้จ ำกดัของกำรน ำพชืหรอืสตัว ์เขำ้ประเทศ 
ถา้ทา่นซือ้ผลติภัณฑอ์อนไลน ์หรอืเดนิทางเขา้หรอืออกนอกออสเตรเลยี ม ีกฎ วา่พชืหรอืสตัวอ์ะไร  

ทีท่า่นสามารถซือ้และน าเขา้มากับทา่นได ้ไปที ่ www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-

trade/travellers-shoppers 

เพือ่ตรวจสอบวา่สิง่ของทีท่า่นน ามาในกระเป๋าเดนิทางของทา่น ฝ่าฝืน กฎหมายสตัวป่์า หรอืไม ่ไปที ่

www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs 

มกีฎหมายวา่ดว้ย พชืและสตัวอ์ะไรทีส่ามารถ ขนสง่ภายในออสเตรเลยีได ้ 

ถา้ทา่นมแีผนทีจ่ะเดนิทางภายในออสเตรเลยี ไปที ่www.quarantinedomestic.gov.au/ 

เพือ่ตรวจสอบวา่ มขีอ้ก าหนดอะไรบา้ง ส าหรับสิง่ของทีท่า่นจะน าไปทีห่มายปลายทางของทา่น 

กฎหมำยอืน่ๆ 
ไมม่กีารลงโทษถงึขัน้ประหารชวีติในออสเตรเลยี 

มกีฎหมายเกีย่วกับ การทิง้ขยะ ท าใหเ้กดิมลพษิ หรอืการก าจัดขยะโดยทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต 

หรอืท าใหเ้กดิเสยีงดังจนเกนิควร 

กำรพพิำทกบัเพือ่นบำ้น 
การพพิาทหลายอยา่งระหวา่งเพือ่นบา้น ก็อยูภ่ายใตก้ฎหมายดว้ย มบีรกิารระงับขอ้พพิาทและไกลเ่กลีย่ 

ซึง่อาจจะชว่ยแกปั้ญหาเหลา่นี ้ในฐานะเป็นทางเลอืกแทนการไปขึน้ศาล 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

รฐัหรอืเข
ตปกครอง
ตนเอง 

กำรบรกิำร เว็บไซต ์

ACT Conflict Resolution Service 
www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods

_brochure.pdf 

NSW Information about the law in NSW 
www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neig

hbours/  

NT Community Justice Centre 
www.cjc.nt.gov.au/  

Qld Queensland Government www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/  

SA Legal Services Commission of SA www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php  

http://www.alcohol.gov.au/
http://www.drugs.health.gov.au/
http://www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
http://www.quarantinedomestic.gov.au/
http://www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods_brochure.pdf
http://www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neighbours/
http://www.cjc.nt.gov.au/
https://www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/
http://www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php
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รฐัหรอืเข
ตปกครอง
ตนเอง 

กำรบรกิำร เว็บไซต ์

Tas. Hobart Community Legal Service  

www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-

handbook/community-and-

environment/neighbourhood-

disputes/introduction  

Vic. Victoria Legal Aid 
www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-

answers/disputes-with-neighbours 

WA Legal Aid WA 

www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutThe

Law/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCo

mmonProblems.aspx  

 

ดบูทนีด้ว้ย บทที ่12 การมสีว่นรว่มในฐานะพลเมอืง 

ควำมชว่ยเหลอืทำงกฎหมำย 
ทกุรัฐและเขตปกครองตนเอง มอีงคก์รทีใ่หข้อ้มลูแกป่ระชากรถงึสทิธแิละหนา้ทีท่างกฎหมายของเขา 

และชว่ยใหเ้ขาเขา้ถงึระบบยตุธิรรมงา่ยขึน้ 

หน่วยงาน Legal Aid ใหค้ าแนะน าแนะ และความชว่ยเหลอืทางกฎหมายแกผู่ม้สีทิธใิชบ้รกิาร ในเรือ่ง 

คดอีาชญากรรม การแตกแยกของครอบครัว ความรนุแรงในครอบครัว การยา้ยถิน่ทีอ่ยู ่สขุภาพจติ 

สวสัดกิารสงัคม หนีส้นิ และการท าผดิกฎจราจร: 

รัฐหรอืเขตปก
ครองตนเอง 

หน่วยงานใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นกฎหม
าย 

โทรศัพท ์ เว็บไซต ์

ACT Legal Aid ACT 1300 654 314 www.legalaidact.org.au/ 

NSW Legal Aid NSW 1300 888 529 www.legalaid.nsw.gov.au/ 

NT 
Northern Territory Legal Aid 
Commission 

1800 019 343 www.nt.gov.au/ntlac 

Qld Legal Aid Queensland 1300 651 188 
www.legalaid.qld.gov.au/ 

SA 
Legal Services Commission of 
South Australia 

1300 366 424 
www.lsc.sa.gov.au/ 

Tas. Legal Aid Commission of Tasmania 1300 366 611 
www.legalaid.tas.gov.au/ 

Vic. Victoria Legal Aid 1300 792 387 
www.legalaid.vic.gov.au/ 

WA Legal Aid Western Australia 1300 650 579 www.legalaid.wa.gov.au/ 

 

http://www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-handbook/community-and-environment/neighbourhood-disputes/introduction
https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/disputes-with-neighbours
http://www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLaw/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCommonProblems.aspx
http://www.legalaidact.org.au/
http://www.legalaid.nsw.gov.au/
http://www.nt.gov.au/ntlac
http://www.nt.gov.au/ntlac
http://www.legalaid.qld.gov.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.legalaid.tas.gov.au/
http://www.legalaid.vic.gov.au/
http://www.legalaid.wa.gov.au/
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ศนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอืดา้นกฎหมายชมุชน 

ใหค้ าแนะน าและชว่ยเหลอืดา้นกฎหมายในเรือ่งตา่งๆหลายเรือ่ง บางศนูยจั์ดใหม้กีารอบรมส าหรับชมุชน 

ทีท่า่นสามารถเรยีนรูเ้พิม่ขีน้ เกีย่วกับเรือ่งสทิธแิละความรับผดิชอบทางกฎหมายของทา่น 

องคก์รดา้นกฎหมายระดับชาต ิ เว็บไซต ์

National Association of Community Legal Centres 
www.naclc.org.au/  

Children’s and Youth Law Centre 
www.lawstuff.org.au/  

Women’s Legal Services 
www.wlsa.org.au/  

 

http://www.naclc.org.au/
http://www.lawstuff.org.au/
http://www.wlsa.org.au/
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7 ทีอ่ยูอ่ำศยั 

ในหมวดนี ้
การหาที่อ่ยูอ่าศัยในออสเตรเลยี อาจเป็นการยาก และคา่เชา่อาจจะแพง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับครอบครัวใหญ ่ทีจ่ะหาทีพั่กระยะยาว 

ทีเ่หมาะสมกับความจ าเป็นทัง้หมดของพวกเขา 

ทา่นอาจตอ้งยอมประนปีระนอมและยอมรับทีอ่ยูอ่าศัยทีม่ใีห ้

• ทีพั่กระยะสัน้  

• การเชา่บา้นหรอืแฟลตเอกชน 

• ความชว่ยเหลอืในเรือ่งทีอ่ยูอ่าศัย 

• สทิธแิละความรับผดิชอบของผูเ้ชา่ 

• การซือ้บา้นหรอืแฟลต 

• การบรกิารในครัวเรอืนทีจ่ าเป็น 

• การเก็บขยะในครัวเรอืนและการรไีซเคลิ 

• การขนสง่ทางไปรษณีย ์

ทีพ่กัอำศยัระยะส ัน้ 
เมือ่ทา่นมาถงึใหม่ๆ  ทา่นอาจจะตอ้งพจิารณาถงึทางเลอืกทีพั่กอาศยัระยะสัน้ อาจรวมถงึ: 

• หอพักและโรงแรมทีไ่ดส้ว่นลด 

• ถา้ทา่นเรยีนหนังสอืในออสเตรเลยี ทา่นอาจจะสามารถเขา้ถงึทีพั่กนักเรยีนชัว่คราว 

ในขณะทีท่า่นก าลังเตรยีมตัวใหเ้ขา้ที ่

ใหค้ยุกับเจา้หนา้ทีฝ่่ายสนับสนุนนักเรยีนนานาชาตทิีส่ถาบันของทา่น 

หรอืตรวจดรูายละเอยีดทีเ่ว็บไซตข์องเขา ส าหรับ การเลอืกทีพั่กส าหรับนักเรยีนนานาชาต ิไปที ่

www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation 

• ส าหรับขอ้มลูเรือ่ง คา่เลีย้งชพีในระดับนักเรยีน ในออสเตรเลยี ไปที ่

www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs 

กำรเชำ่บำ้นหรอืแฟลตเอกชน 
ตามปกต ิการเชา่บา้นหรอืแฟลต จะท าผา่นตัวแทนอสงัหารมิทรัพย ์ซึง่ท าหนา้ทีแ่ทนเจา้ของบา้นเชา่ 

ทา่นจะเชา่โดยตรงจากเจา้ของบา้นเลยก็ได ้บา้นเชา่จะโฆษณาทางออนไลนแ์ละในหนังสอืพมิพ ์

ในหมวด 'To let' และ 'Accommodation vacant' 

หรอืทา่นอาจจะไปทีส่ านักงานของบรษัิทอสงัหารมิทรัพย ์และขอดรูายการบา้นหรอืแฟลตทีย่ังวา่งใหเ้ชา่ 

'สญัญาเชา่ (lease)' หรอื 'สญัญาเชา่บา้นเพือ่อยูอ่าศัย (residential tenancy agreement' 

เป็นสญัญาทีท่ าเป็นลายลักษณ์อักษรถกูตอ้งตามกฎหมาย ระหวา่งผูเ้ชา่และเจา้ของบา้น 

ซึง่ปกตจิะมอีายหุกหรอืสบิสองเดอืน แตท่า่นมสีทิธทิีจ่ะตอ่รองเวลาเชา่ กอ่นทีจ่ะเซ็นตส์ญัญา 

ทา่นอาจจะขอตอ่สญัญาใหมไ่ดเ้มือ่สญัญาหมดอาย ุ

การทีม่สีญัญาทีท่ าเป็นลายลักษณ์อักษรหมายความวา่ 

ไดม้กีารตกลงกันเรือ่งขอ้ก าหนดของสญัญาไวแ้ลว้ลว่งหนา้ เชน่คา่เชา่ เวลาทีต่อ้งจา่ย 

ใครเป็นผูจ้า่ยคา่สาธารณูปโภค (เชน่คา่ไฟ คา่น ้า คา่แกส คา่เก็บขยะ และ บรกิารอืน่ๆ) 

จะตรวจสถานทีเ่ชา่บอ่ยแคไ่หน อนุญาตใหม้สีตัวเ์ลีย้งหรอืไม ่และทา่นจะอยูใ่นบา้นเชา่นัน้ไดน้านเทา่ไร 

http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs
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อยา่ผกูมัดตนเอง ในสญัญาเชา่ทีน่านเกนิกวา่ทีท่า่นจะสามารถอยูไ่ด ้

เพราะทา่นอาจตอ้งจา่ยคา่ยา้ยออกสงู ถา้ทา่นออกกอ่นก าหนดระยะเวลาทีต่กลงกันไวแ้ลว้ 

(ซึง่รูก้ันในชือ่วา่ 'breaking a lease (การผดิสญัญา)) 

กอ่นทีจ่ะยา้ยเขา้บา้น โดยปกตแิลว้ทา่นจะตอ้งจา่ยคา่เชา่หนึง่เดอืนลว่งหนา้ 

และจา่ยเงนิประกันการเชา่บา้น เงนิประกันนีเ้ป็นเงนิจา่ยใหเ้จา้ของบา้น 

จ านวนเงนิประกันนีแ้ตกตา่งกันไปในแตล่ะรัฐและเขตปกครองตนเอง 

เจา้ของบา้นหรอืตัวแทนอสงัหารมิทรัพย ์ตอ้งยืน่เงนิประกันของทา่นไวก้ับหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

เรือ่งเงนิประกน้คา่เชา่ทีอ่ยูอ่าศัยในรัฐหรอืเขตปกครองตนเองทีท่า่นอาศัยอยู ่

เมือ่ทา่นยา้ยออกจากสถานทีเ่ชา่ ทา่นจะไดรั้บเงนิประกันนีค้นื ถา้ทา่นไมค่า้งคา่เชา่เมือ่ทา่นยา้ยออก 

และสถานทีเ่ชา่สะอาดดแีละไมม่อีะไรเสยีหาย 

กอ่นทีท่า่นจะยา้ยเขา้ จะตอ้งบันทกึสภาพของบา้น และความเสยีหายตา่งๆทีม่อียูก่อ่นทา่นยา้ยเขา้ 

ไวใ้นเอกสารทีเ่รยีกวา่ 'condition report (รายงานสภาพบา้น)' 

ซึง่ทา่นและเจา้ของบา้นหรอืบรษัิทอสงัหารมิทรัพยเ์ป็นผูก้รอก 

เอกสารนีช้ว่ยหลกีเลีย่งการขดัแยง้เมือ่ทา่นยา้ยออก 

ทา่นควรรายงานความเสยีหายตา่งๆใหเ้จา้ของบา้นทราบ 

และขออนุญาตเขากอ่นทีจ่ะท าการเปลีย่นแปลงอะไรกับบา้นนัน้ โดยปกต ิ

เจา้ของบา้นรับผดิชอบเรือ่งการซอ่มแซมบา้น 

อยา่เซน็สญัญาเชา่จนกวา่ทา่นจะตรวจดสูถานทีเ่ชา่ 

และเขา้ใจถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในเอกสารเสยีกอ่น 

เพราะเอกสารนีม้ผีลผกูพันทางกฎหมายหลังจากทีท่า่นเซน็ 

ทา่นไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ชา่ชว่ง (น่ันคอื ใหผู้อ้ ืน่ทีไ่มม่ชี ือ่ในสญัญาเชา่เชา่ตอ่) 

หรอืไมส่ามารถมผีูเ้ยืย่มเยอืนระยะยาวได ้เพราะการท าเชน่นี ้

อาจจะท าใหจ้ านวนผูอ้าศัยเกนิจ านวนทีก่ฎหมายก าหนด ตามปกต ิอนุญาตใหม้ผีูเ้ยีย่มเยอืนระยะสัน้  

ถา้ทา่นตัง้ใจทีจ่ะยา้ยออก ทา่นตอ้งแจง้ลว่งหนา้ใหเ้จา้ของบา้นทราบในเวลาอันสมควร (โดยท่ัวไปแลว้ 

อยา่งต า่สีส่ปัดาห ์หรอืตามทีบ่ง่ไวใ้นสญัญาเชา่ของทา่น) 

ควำมชว่ยเหลอืในเรือ่งทีอ่ยูอ่ำศยั 
ผูม้รีายไดต้ า่ อาจจะมสีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บความชว่ยเหลอืเรือ่งทีพั่กอาศัยชัว่คราว 

หรอืความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิจากรัฐบาล 

เพือ่ชว่ยจา่ยคา่เงนิประกันการเชา่บา้นและคา่เชา่ลว่งหนา้เดอืนแรก 

Rent Assistance คอืเงนิทีรั่ฐบาลชว่ยเหลอื เพือ่ชว่ยจา่ยคา่เชา่ใหผู้ท้ีม่รีายไดต้ า่ 

(www.humanservices.gov.au/ rentassistance) 

บำ้นกำรเคหะ 
หากทา่นไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืจาก Centrelink หรอืทา่นมรีายไดต้ า่ 

ทา่นสามารถยืน่ค ารอ้งขอเชา่บา้นการเคหะ ซึง่รัฐบาลเป็นเจา้ของได ้ 

หากทา่นอาศัยอยูใ่นบา้นการเคหะ 

ทา่นจะจา่ยคา่เชา่ในราคาถกูลงเพราะไดรั้บความชว่ยเหลอืสว่นหนึง่จากรัฐบาล 

ซึง่จะนอ้ยกวา่ทีจ่ะเชา่จากเอกชน 

http://www.humanservices.gov.au/rentassistance
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ระยะเวลาทีต่อ้งรอบา้นการเคหะนัน้ตา่งกัน ขึน้อยูก่บัวา่ทา่นตอ้งการอยูท่ีไ่หน ขนาดของครัวเรอืนของคณุ 

และทา่นตอ้งการบา้นดว่นแคไ่หน ระยะเวลารออาจนานมาก 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

รัฐหรอืเขตปกค
รองตนเอง หน่วยงานการเคหะ โทรศัพท ์ เว็บไซต ์

ACT 
Housing and 
Community Services 

133 427 
www.communityservices.act.gov.au/hcs  

NSW Housing NSW 1300 468 746 
www.housing.nsw.gov.au 

NT 
Department of 
Housing 

08 8999 8814 
https://nt.gov.au/property/public-housing 

Qld 
Department of 
Housing and Public 
Works 

13 74 68 
www.qld.gov.au/housing/public-community-

housing 

SA Housing SA 131 299 www.housing.sa.gov.au 

Tas. Housing Tasmania 1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/housing 

Vic. Office of Housing 1300 650 172 www.housing.vic.gov.au/public-housing 

WA 
Department of 
Housing 

1800 093 325 www.housing.wa.gov.au 

 

ควำมชว่ยเหลอืดำ้นทีอ่ยูอ่ำศยั ใหก้บัผูท้ ีไ่มม่ที ีอ่ยู ่
ถา้ทา่นไมม่ทีีอ่ยู ่หรอืเสีย่งกับการไมม่ทีีอ่ยู ่บรกิารตา่งๆทีม่รีายชือ่อยูใ่นรายการขา้งลา่งนี้ 

สามารถชว่ยทา่น หาทีอ่ยูฉุ่กเฉนิ หรอือาจสง่ทา่นไปทีบ่รกิารอืน่ได ้

เขต หนว่ยงำนบรกิำรและเว็บไซต ์ โทรศพัท ์

National 
Homelessness Australia 
www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless 02 6247 7744 

ACT 
FirstPoint 
www.firstpoint.org.au 1800 176 468 

NSW 
Link2Home 
www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home 

1800 152 152 

NT 
ShelterMe 
www.shelterme.org.au  

Qld 
Homeless Hotline 
www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-
accommodation/homeless-persons-information-qld/ 

1800 474 753 

SA 

Help in Crisis Situations 
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-

land/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessing-

services 

1800 003 308 

http://www.communityservices.act.gov.au/hcs
http://www.communityservices.act.gov.au/hcs
http://www.housing.nsw.gov.au/
http://www.housing.nt.gov.au/public_housing
http://www.housing.nt.gov.au/public_housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.housing.sa.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/housing
http://www.housing.vic.gov.au/public-housing
http://www.housing.wa.gov.au/
http://www.housing.wa.gov.au/
http://www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless
http://www.firstpoint.org.au/
http://www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home
http://www.shelterme.org.au/
http://www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-accommodation/homeless-persons-information-qld/
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessing-services
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เขต หนว่ยงำนบรกิำรและเว็บไซต ์ โทรศพัท ์

Tas. 
Housing Connect 
www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect 1800 800 588 

Vic. 
Crisis and emergency accommodation 
www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation 1800 825 955 

WA 
Homelessness Advisory Service 
www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice 1800 065 892 

สทิธแิละควำมรบัผดิชอบของผูเ้ชำ่ 
ทกุรัฐและเขตปกครองตนเอง มหีน่วยงานรัฐบาลทีจ่ะใหค้ าแนะน าผูเ้ชา่ 

ในเรือ่งสทิธแิละความรบ้ผดิชอบของเขา บอ่ยครัง้จะมบีรกิารเป็นภาษาตา่งๆหลายภาษา 

รฐัหรอื 
เขตปกค
รองตนเอ
ง 

หนว่ยงำนกำรเคหะและกำรคำ้อยำ่งยตุธิรรม โทรศพัท ์

ACT 

Access Canberra 
www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favi

con.ico 
13 22 81 

NSW 

NSW Fair Trading 
www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renti

ng_a_home.page 
13 32 20 

NT 

Consumer Affairs 
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenen

cies 
1800 019 319 

Qld 
Residential Tenancies Authority 
www.rta.qld.gov.au/ 1300 366 311 

SA 

Consumer and Business Services 
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-

and-letting/renting-privately 
131 882 

Tas. 
Consumer Affairs and Fair Trading 
www.consumer.tas.gov.au/renting 1300 654 499 

Vic. 

Consumer Affairs Victoria 
www.consumer.vic.gov.au/housing-and-

accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-

other-payments/rent-receipts 

1300 558 181 

WA 

Department of Commerce 
www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-

home-wa 
1300 304 054 

 

http://www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect
http://www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation
http://www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice
http://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favicon.ico
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renting_a_home.page
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenencies
https://www.rta.qld.gov.au/
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-and-letting/renting-privately
http://www.consumer.tas.gov.au/renting
https://www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-other-payments/rent-receipts
http://www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-home-wa
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มอีงคก์ารเอกชน ทีใ่หค้ าแนะน าแกผู่เ้ชา่ดว้ย 

รฐัหรอืเข
ตปกครอ
งตนเอง 

เว็บไซตข์องผูเ้ชำ่ โทรศพัท ์ เว็บไซต ์

ACT Tenants’ Union ACT 02 6247 2011 
www.tenantsact.org.au/contactUs

/Tenants-Advice-Service 

NSW Tenants NSW  www.tenants.org.au 

NT NT Tenants’ Advice Service 1800 812 953 
www.dcls.org.au/legal-and-

advocacy-services/tenants-advice 

Qld Tenants Queensland 1300 744 263 
http://tenantsqld.org.au/info-for-

tenants 

SA 
Tenants Information and 
Advisory Service 

1800 060 462 www.syc.net.au/tias/overview 

Tas. Tenants Union of Tasmania 1300 652 641 
http://tutas.org.au/ 

Vic. Tenants Union of Victoria 03 9416 2577 www.tuv.org.au 

WA 
Tenancy WA 

โทรฟรสี าหรับชนบท 
08 9221 0088 
1800 621 888 

www.tenancywa.org.au 

National 
Real Estate Institute of 
Australia  

 
http://reia.asn.au/consumers/renti
ng-or-leasing-a-property 

กำรซือ้บำ้นหรอืแฟลต 
บา้นหรอืแฟลตทีบ่อกขาย มักจะลงโฆษณาในหนังสอืพมิพห์รอืออนไลน ์

ตัวแทนอสงัหารมิทรัพยม์รีายชือ่บา้นพรอ้มขายใหท้า่นดไูด ้

หากทา่นก าลังซือ้บา้นเป็นครัง้แรกในออสเตรเลยี ทา่นอาจมสีทิธไิดรั้บ first home owner grant 

(เงนิอดุหนุนผูซ้ ือ้บา้นหลังแรก) จากรัฐบาลของรัฐหรอืเขตปกครองตนเอง  

(ดทูี ่www.firsthome.gov.au) 

หากทา่นไมใ่ชผู่ม้ถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวรของออสเตรเลยี ทา่นอาจตอ้งขอ foreign investment approval 

(การอนุมัตกิารลงทนุจากตา่งประเทศ) เพือ่ทีจ่ะซือ้บา้น (ดทูี ่www.firb.gov.au/real-estate) 

หากทา่นตอ้งการทีจ่ะกูเ้งนิ เพือ่ซือ้บา้นหรอืแฟลต ใหต้ดิตอ่ธนาคารหรอืสถาบันการเงนิ, ในออสเตรเลยี 

ในการซือ้บา้นมักจะใชท้นายหรอืผูโ้อนกรรมสทิธิ ์(conveyancer) เพือ่จัดการเรือ่งการโอนทรัพยส์นิ 

อยา่เซ็นสญัญาใดๆ จนกวา่ทา่นจะเขา้ใจเงือ่นไขและขอ้บังคับของสญัญานัน้ทกุประการ 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่ง การซือ้อสงัหารมิทรัพย ์ไปที ่www.australia.gov.au/information-and-

services/family-and-community/housing-and-property 

กำรบรกิำรในครวัเรอืนทีจ่ ำเป็น 
ไมว่า่ทา่นจะเชา่หรอืซือ้บา้น ทา่นจ าเป็นตอ้งมบีรกิารในครัวเรอืน เชน่การตอ่น ้า ไฟฟ้า 

และแกสไปทีบ่า้นของทา่น ผูใ้หบ้รกิารอาจเป็นหน่วยงานรัฐบาล หรอืบรษัิทเอกชน 

ขึน้อยูก่ับวา่ทา่นอยูท่ีไ่หน - ตรวจดใูน สมดุโทรศัพท ์

http://www.tenantsact.org.au/contactUs/Tenants-Advice-Service
http://www.tenants.org.au/
http://www.dcls.org.au/legal-and-advocacy-services/tenants-advice
http://www.tenantsqld.org.au/info-for-tenants
http://www.syc.net.au/tias/overview
http://www.syc.net.au/tias/overview
http://tutas.org.au/
http://www.tuv.org.au/
http://www.tenancywa.org.au/
https://reia.asn.au/consumers/renting-or-leasing-a-property/
https://reia.asn.au/consumers/renting-or-leasing-a-property/
http://www.firsthome.gov.au/
http://www.firsthome.gov.au/
http://www.firb.gov.au/real-estate/
http://www.firb.gov.au/real-estate/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property
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โดยปกตแิลว้ทา่นตอ้งแจง้ใหผู้บ้รกิารทราบสองสามวนั กอ่นทีจ่ะยา้ยเขา้บา้นใหม ่

กอ่นทีจ่ะเซ็นสญัญาส าหรับการบรกิารในครัวเรอืน ตอ้งมั่นใจวา่การบรกิารนัน้จ าเป็นกับทา่นจรงิๆ 

ตัวอยา่งเชน่ อยา่เซ็นสญัญาสามปีส าหรับตอ่ไฟฟ้า ถา้ทา่นจะอยูใ่นบา้นนัน้ชั่วคราว 

เป็นสิง่ส าคัญทีท่า่นตอ้งเขา้ใจถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของสญัญา 

ทีท่า่นจะท ากับผูจ้ าหน่ายกอ่นเซ็นสญัญา คูม่อืชว่ยเหลอื จะชว่ยทา่นจัดการดา้นการบรกิารพลังงานทีบ่า้น 

มใีหท้ี ่www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home, Australian Energy 

Regulator จะใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเชน่กัน ที ่www.aer.gov.au/consumers/aer-resources 

บรษัิทจะสง่ใบแจง้หนีส้ าหรับคา่บรกิารของเขา มาใหท้า่นเป็นประจ า 

ตดิตอ่เขาทันทถีา้ทา่นไมส่ามารถทึจ่ะช าระหนีไ้ดทั้นวนัก าหนดจา่ย 

ผูจ้ าหน่ายของทา่นสามารถชว่ยทา่นได ้ถา้ทา่นมคีวามยากล าบากในการจา่ยหนี ้

และทา่นสามารถเลีย่งทีจ่ะไมใ่หก้ารบรกิารนัน้ถกูตดั 

ไฟฟ้ำและแกส 
ส าหรับขอ้มลู รวมถงึวดิโีอ เพือ่ชว่ยทา่นในการเลอืกผูจ้ าหน่ายไฟฟ้าหรอืแกส 

และเพือ่ทีจ่ะรูถ้งึสทิธขิองทา่น ใหไ้ปทีเ่ว็บไซตรั์ฐบาลออสเตรเลยี Energy Made Easy เว็บไซต ์ที ่

www.energymadeeasy.gov.au/ 

เมือ่ท าการเลอืกผูจ้ าหน่าย จ าไวว้า่ควรตรวจสอบ: 

• สญัญานัน้นานแคไ่หน 

• มคีา่ธรรมเนยีมส าหรับตดิตัง้บรกิารนัน้ หรอื ถา้ทา่นจะออกกอ่นสญัญาหมดอายหุรอืไม ่

• วา่ผูจ้ าหน่ายทราบไหมวา่ทา่นไดรั้บสว่นลด หรอืเงนิสนับสนุนรายได ้

เว็บไซต ์Energy Made Easy มแีผน่ขอ้มลูเป็น ภาษาตา่งๆหลายภาษา ใหท้่านดว้ย ที ่

(www.energymadeeasy.gov.au/publications-0) และมรีายการของ ผูต้รวจการดา้นพลังงาน ที ่

(www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts ใหต้ดิตอ่ได ้

ถา้ทา่นไมส่ามารถแกปั้ญหากับผูจ้ าหน่ายไฟฟ้าหรอืแกสของทา่น 

Centrepay 
Centrepay เป็นบรกิารช าระหนีต้ามใบแจง้หนีต้ามความสมัครใจ เป็นบรกิารฟรสี าหรับลกูคา้ของ 

Centrelink (ไปที ่www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay) 

ทา่นสามารถใชบ้รกิาร Centrepay เพือ่จัดการเรือ่งการหักเงนิเป็นประจ า จากเงนิทีท่า่นไดรั้บจาก 

Centrelink เพือ่ช าระใบแจง้หนีต้า่งๆของทา่น คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยส าหรับครัวเรอืน เชน่คา่เชา่ 

คา่แกส คา่ไฟฟ้า คา่น ้า และคา่โทรศัพท ์ทา่นสามารถเริม่ตน้หรอืเปลีย่นการหักเงนิเมือ่ไรก็ได ้

วธิที าทีร่วดเร็วทีส่ดุคอืท าออนไลน ์โดยใชบ้ัญชอีอนไลน ์Centrelink ของทา่น ผา่นทาง myGov ที ่

www.my.gov.au 

โทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 
ในออสเตรเลยี โทรศัพทเ์ซลลเ์ป็นทีรู่จั้กกันโดยท่ัวไปวา่ 'โทรศัพทม์อืถอึ (mobile phones)' 

และโทรศัพทท์ีม่สีายตดิอยูท่ีบ่า้นรูจั้กกันโดยท่ัวไปวา่ 'โทรศัพทบ์า้น (landline phone)' หรอื 'landlines'  

สญัญาส าหรับการบรกิารเหลา่นี ้บอ่ยครัง้เรยีกวา่ 'แผน (plan)' ทา่นสามารถเปรยีบเทยีบ 

การบรกิารโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตไดท้างออนไลน ์ดว้ยการพมิพค์ าเชน่ 'mobile plan' 'landline plan' 

และ 'internet plan' 

http://www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home
http://www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
http://www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
http://www.energymadeeasy.gov.au/
http://www.energymadeeasy.gov.au/publications-0
http://www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts
http://www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay
http://www.my.gov.au/
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ตรวจสอบเงือ่นไขอยา่งละเอยีดถีถ่ว้นกับบรษัิท และอา่นเอกสารสัน้ๆของเขาทีเ่รยีกวา่ 

การสรปุขอ้มลูทีจ่ าเป็น (Critical Information Summary) กอ่นทีจ่ะเซ็นสญัญา  

สิง่ตอ่ไปนีค้อืลักษณะซึง่คลา้ยๆกัน ของสญัญาโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตในออสเตรเลยี:  

• โดยปกตแิลว้ทา่นตอ้งจา่ยเงนิคา่ตดิตัง้  
• ทา่นอาจจะตอ้งท าสญัญาหนืง่หรอืสองปี 

• การบรกิารมอืถอิสว่นมากรวมคา่โทรหรอืคา่จ านวนขอ้มลู 

ทีไ่ดรั้บอนุญาตในแตล่ะเดอืนส าหรับบรอดแบนดเ์คลือ่นที ่และทา่นอาจตอ้งจา่ยเพิม่ขึน้ 

ถา้ทา่นใชเ้กนิจ านวนทีไ่ดรั้บอนุญาต  

• หลายบรกิารจะรวมการแจง้เตอืนการจัดการการใช ้- ดว้ยการสง่ SMS หรอื อเีมล ์

แจง้ใหท้า่นทราบเมือ่ทา่นใชบ้รกิารเกนิ 50%, 80% หรอื 100% ของจ านวนตอ่เดอืน 

ทีต่กลงไวใ้นสญัญา 

• ทา่นอาจเลอืกทีจ่ะใชบ้รกิารจา่ยลว่งหนา้ (pre-paid - จา่ยกอ่นทีท่า่นจะใช)้ 

หรอืบรกิารทีจ่า่ยหลังใช ้(post-paid - ผูใ้หบ้รกิารจะสง่ใบแจง้หนีใ้หท้า่นเป็นประจ า)  

เมือ่ทา่นไดรั้บใบแจง้หนีส้ าหรับคา่โทรศัพท ์หรอืคา่อนิเทอรเ์น็ต และทา่นไมส่ามารถช าระเงนิ 

ภายในวันก าหนด ทา่นควรตดิตอ่บรษัิท 

โทรศัพทไ์ปตา่งประเทศ มักจะไมร่วมอยูใ่นแผนคา่โทรศัพทท์ีไ่ดรั้บตอ่เดอืน 

โทรศัพทไ์ปตา่งประเทศอาจแพงมาก 

ทา่นตอ้งคอยเฝ้าดกูารใชโ้ทรศัทพไ์ปตา่งประเทศของทา่นอยา่งระมัดระวงั 

หรอืใชบ้ัตรโทรศัพทท์ีจ่า่ยลว่งหนา้ (มขีายตามรา้นสะดวกซือ้ (convenience store))  

ถา้ทา่นตอ้งการทีจ่ะตดิตัง้อนิเทอรเ์น็ตทีบ่า้นของทา่น หรอืจะใชผ้า่นทางอปุกรณ์ไรส้าย (wireless) 

ทา่นตอ้งท าสญัญากับผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต กอ่นทีท่า่นจะเซ็นสญัญา ตอ้งแน่ใจวา่ทา่นสามารถ 

ทีจ่ะช าระเงนิคา่บรกิารได ้และสิง่นัน้จ าเป็นส าหรับทา่น ทา่นสามารถซือ้อนิเทอรเ์น็ตแบบไรส้าย 

ประเภทจา่ยลว่งหนา้ไดด้ว้ย 

มโีปรแกรมมากมายทีใ่หบ้รกิารฟร ีหรอืใหใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตรวมทัง้ฝึกใหด้ว้ย ในราคาไมแ่พง 

ตัวอยา่งเชน่ ตามหอ้งสมดุสาธารณะ และเทศบาลในทอ้งถิน่ อาจจะมอีนิเทอรเ์น็ตใหใ้ชฟ้ร ี

ทา่นควรใชบ้รษัิทโทรศัพทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต ทีเ่ป็นสมาชกิของ โครงการ Telecommunications 

Industry Ombudsman (TIO) (ดรูายชือ่ไดท้ี ่www.tio.com.au/members/members-listing)  

หากทา่นมปัีญหาเกีย่วกับบรกิารโทรศัพท ์หรอือนิเทอรเ์น็ต และบรษัิทไมส่ามารถทีจ่ะแกปั้ญหาได ้

ทา่นสามารถ รอ้งเรยีน ไดฟ้ร ีไปยัง TIO โดยโทร 1800 062 058 หรอืไปที ่www.tio.com.au/making-

a-complaint 

กำรเก็บขยะและกำรรไีซเคลิในครวัเรอืน 
ตามธรรมดา รัฐบาลทอ้งถิน่จะจัดการเรือ่งการเก็บขยะ จะมถัีงขยะแยกกันส าหรับ ขยะธรรมดาในครัวเรอืน 

และวสัดรุไีซเคลิเชน่ ขวด กระป๋อง กระดาษ และกระดาษแข็ง  

เพือ่ทราบถงึวนัเก็บขยะและวสัดรุไีซเคลิ ใหต้ดิตอ่เทศบาลทอ้งถิน่ของทา่น หรอืถามเพือ่นบา้น ด ู 

บทที ่12, การมสีว่นรว่มในฐานะพลเมอืง.  

http://www.tio.com.au/members/members-listing
http://www.tio.com.au/members/members-listing
http://www.tio.com.au/making-a-complaint
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กำรขนสง่ทำงไปรษณีย ์
ทา่นสามารถสง่จดหมาย ทีตู่จ้ดหมายหรอืทีท่ าการ Australia Post 

แสตมป์ส าหรับสง่ไปรษณียต์า่งประเทศ จะแพงกวา่ทีส่ง่ในประเทศ www.auspost.com.au)  

ถา้ทา่นยา้ยบา้น ท่านสามารถใหเ้ขา สง่ตอ่จดหมาย ของทา่น ไปทีอ่ยูใ่หมไ่ด ้(ไปที ่

www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html) 

ทา่นอาจมสีทิธทิีจ่ะไดส้ว่นลดคา่บรกิาร, Australia Post สามารถสง่ทีอ่ยูใ่หมข่องทา่น 

ตอ่ไปยังหน่วยงานอืน่ๆไดด้ว้ย 

http://auspost.com.au/
http://auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html
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8 กำรคมนำคมขนสง่ 

ในหมวดนี ้
ออสเตรเลยีเป็นประเทศทีก่วา้งใหญ ่มเีมอืงใหญเ่มอืงเล็กหลายเมอืง 

และแตล่ะเมอืงอาจมรีะยะทางหา่งกันไกล มทีางเลอืกส าหรับการคมนาคมขนสง่หลายทาง 

เพือ่เดนิทางขา้มเมอืงหรอืขา้มประเทศ 

• การขนสง่มวลชน 

• การบรกิารรถแทกซี ่

• การขีร่ถจักรยาน 

• การเดนิ 

• ยานพาหนะสว่นบคุคล 

กำรขนสง่มวลชน 
การขนสง่มวลชนในออสเตรเลยี รวมถงึรถเมล ์รถไฟ รถราง และเรอืโดยสาร ทา่นตอ้งจา่ยคา่โดยสาร 

หรอืซือ้ตั๋วเพือ่ใชบ้รกิารสว่นใหญ ่โดยปกตจิะมสีว่นลดใหนั้กเรยีน ผูส้งูอาย ุและผูท้ีม่ ีHealth Care Card 

ตั๋วอาทติยห์รอืตั๋วเดอืนจะถกูวา่ตั๋ววนั หรอืตั๋วส าหรับการเดนิทางเทีย่วเดยีว  

ขอขอ้มลูและตารางเวลาไดท้ีเ่ทศบาลทอ้งถิน่ และทีศ่นูยนั์กทอ่งเทีย่วหลายแหง่ ทางออนไลน ์

สถานรีถไฟ หอ้งสมดุ และศนูยข์อ้มลูสาธารณะ  

รฐัหรอืเขต 

ปกครองตนเอง 
ตวัแทนกำร ขนสง่มวลชน  เว็บไซต ์

ACT ACTION  www.action.act.gov.au  

NSW Transport NSW  www.transport.nsw.gov.au/  

NT Department of Transport  
https://nt.gov.au/driving/public-transport-

cycling 

Qld Translink  www.translink.com.au 

SA Transport SA  
www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-

motoring/public-transport-and-travel  

Tas. Metro Tasmania  www.metrotas.com.au 

Vic. Metlink  www.metlinkmelbourne.com.au 

WA Public Transport Authority   www.pta.wa.gov.au 

 

http://www.action.act.gov.au/
http://www.transport.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling
http://www.translink.com.au/
http://www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-motoring/public-transport-and-travel
http://www.metrotas.com.au/
http://www.metlinkmelbourne.com.au/
http://www.pta.wa.gov.au/
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กำรบรกิำรรถแทกซี ่
รถแทกซี ่หรอื 'cabs (แคบ)' จะมบีรกิารตลอด 24 ชัว่โมง เกอืบทกุแหง่ในออสเตรเลยี 

บนแผงหนา้รถแทกซีจ่ะมมีเีตอร ์แสดงราคาคา่โดยสาร คน้หารายชือ่บรษัิทรถแทกซีไ่ดท้างออนไลน ์

และใน Yellow Pages ภายใตห้มวด 'Taxi cabs', ในเกอืบทกุเมอืงใหญ่ๆ  

จะมแีทกซีพ่เิศษส าหรับผูท้ีใ่ชร้ถเข็นหรอืมคีวามพกิาร ถา้ทา่นเดนิทางกับเด็กเล็ก 

บอกใหบ้รษัิทแทกซีท่ราบตอนทีท่า่นจอง วา่ทา่นตอ้งการรถทีม่ทีีน่ั่งเด็ก 

ทางเลอืกส าหรับการคมนาคมขนสง่โดยรถแทกซี ่ในบางแหง่ทา่นอาจสามารถใชบ้รกิาร Uber (อเูบอร)์ 

หรอืการเดนิทางในรถคันเดยีวกัน กับผูท้ีจ่ะเดนิทางไปทีเ่ดยีวกัน (car-pooling) 

กำรขีร่ถจกัรยำน 
ผูข้ีร่ถจักรยาน ตอ้งท าตามกฎและป้ายจราจรทกุอยา่ง และรถจักรยานของทา่นตอ้งมเีบรคทีใ่ชง้านได ้

และตอ้งมกีระดิง่ ถา้ทา่นขีร่ถจักรยาน ทา่นและผูโ้ดยสารตอ้งใสห่มวกนริภัย เมือ่ขีร่ถกลางคนื 

รถจักรยานของทา่นตอ้งมไีฟหนา้และไฟหลัง ใสก่ญุแจรถจักรยานของทา่นเสมอเมือ่ทา่นตอ้งจอดทิง้ไว ้ 

ทอ้งถิน่หรอืเมอืงของทา่น อาจมกีารจัดการพเิศษเพือ่สง่เสรมิการขีจั่กรยาน เชน่ 

มชีอ่งส าหรับจักรยานโดยเฉพาะ (อาจจะเป็นบนถนนหรอืนอกถนน) หรอืมบีรเิวณใหเ้ก็บรถจักรยาน 

ซึง่จะเชือ่มโยงนักจักรยานไปยังการขนสง่มวลชน  

ทา่นควรขีจั่กรยานในชอ่งส าหรับขีจั่กรยาน ถา้มไีวใ้ห ้เพราะเป็นการปลอดภัยกวา่ 

และในบางรัฐหรอืเขตปกครองตนเอง จะมขีอ้ก าหนดวา่ตอ้งท าเชน่นี ้

ถา้ไมม่ชีอ่งส าหรับขีจั่กรยานโดยเฉพาะ ทา่นตอ้งขีใ่หช้ดิดา้นซา้ยของถนนใหม้ากทีส่ดุ 

เพราะปลอดภัยกวา่ โดยปกตแิลว้ ไมค่วรทีจ่ะขีม่ากกวา่สองคนเคยีงขา้งกันไป  

กำรเดนิ 
การเดนิเป็นกจิกรรมสนัทนาการ ทีน่ยิมกันมากในออสเตรเลยี  

ควรขา้มถนนทีม่สีญัญาณไฟหรอืมทีางส าหรับคนเดนิขา้มถนน 

ใหม้องไปทางซา้ยและทางขวาของทา่นอยา่งระมัดระวงัเพือ่ตรวจดจูราจร 

อยา่เดนิบนถนนหรอืบนรางรถไฟ  

ถา้ทา่นมแีผนวา่จะเดนิป่า ตอ้งแน่ใจวา่ทา่นมอีปุกรณ์พรอ้มเพรยีง และบอกผูอ้ืน่วา่ทา่นก าลังจะไปทีไ่หน  

ยำนพำหนะสว่นบคุคล 
ยานพาหนะสว่นตัว คอืยานพาหนะทีท่า่นเป็นเจา้ของ และจะใชเ้มือ่ใดก็ไดต้ามทีท่า่นประสงค ์

ชาวออสเตรเลยีสว่นมากใชร้ถยนตห์รอืรถจักรยานยนตเ์ป็นยานพาหนะสว่นตัว 

การเป็นเจา้ของรถยนตนั์น้สะดวกแตก็่แพงดว้ยเชน่กนั 

มกีารรับผดิชอบหลายอยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการเป็นเจา้ของรถหรอืขบัรถในออสเตรเลยี  

การโบกรถหรอืขออาศัยน่ังฟรไีปกับคนแปลกหนา้ ในรถหรอืรถบรรทกุของเขานัน้ 

ไมป่ลอดภัยและไมแ่นะน าใหท้ า  

ใบขบัขี ่
เพือ่ทีจ่ะขบัรถยนตห์รอืรถจักรยานยนตใ์นออสเตรเลยีนัน้ ทา่นตอ้งมใีบขบัขี ่ตอ้งพกใบขบัขีอ่ยูต่ลอดเวลา 

เมือ่ทา่นขบัรถ  
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ถา้ทา่นไมม่ใีบขบัขีจ่ากประเทศอืน่ ทา่นตอ้งผา่น Driver Knowledge Test 

(การทดสอบความรูใ้นการขบัรถ)เพือ่ทีจ่ะได ้Learner's Permit), Learner's Permit 

อนุญาตใหท้า่นเรยีนขบัรถ ถา้ทา่นมผีูท้ีม่ใีบขบัขีน่ั่งไปดว้ย ทา่นตอ้งมป้ีาย "L" 

ตดิอยูท่ีร่ถของทา่นเมือ่ทา่นขบัรถ  

เมือ่ทา่นมทัีกษะทีส่มควรแลว้ ทา่นสามารถยืน่ขอใบขบัขีช่นดิ Provisional ได ้เพือ่ทีจ่ะได ้Provisional 

Licence (ใบอนุญาตขิบัขีช่ัว่คราว) ทา่นตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 17 ปี 

ถอืใบอนุญาตใหเ้รยีนขบัรถเป็นเวลาทัง้หมดอยา่งนอ้ยหกเดอืน 

หรอืถอึใบขบัขีข่องตา่งรัฐหรอืใบขบัขีต่า่งประเทศ ทา่นตอ้งมป้ีาย "P" ตดิอยูท่ีร่ถของทา่นเมือ่ทา่นขบัรถ 

ถา้ทา่นสอบผา่นระยะ Provisional ทา่นสามารถยืน่ขอใบขบัขีแ่บบไมม่ขีอ้จ ากัด (open license) ได ้

ถา้มเีงือ่นไขเขยีนอยูบ่นใบขบัขีข่องทา่น ทา่นตอ้งท าตามเงือ่นไขเหลา่นัน้  

ดบูทนีด้ว้ย บทที ่1 ส ิง่ทีต่อ้งท าทันททีีม่าถงึ 

กฎหมำยเกีย่วกบักำรขบัรถ 
ทา่นตอ้งตระหนักถงึและเชือ่ฟังกฎหมายทีใ่ชก้ับการขบัรถ ตัวอยา่งเชน่:  

• ยานพาหนะทีท่า่นขบัอยูต่อ้งจดทะเบยีนกับรัฐบาล 

• ทกุคนในรถของทา่นตอ้งสวมเข็มขดันริภัย (seatbelt) หรอืทีย่ดึเหนีย่วเด็กทีถ่กูตอ้ง  

• การใชโ้ทรศัพทม์อืถอืขณะขบัรถ เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 

• ถา้ทา่นมสีว่นเกีย่วขอ้งกับอบุัตเิหตบุนทอ้งถนน ทา่นตอ้งรายงานใหต้ ารวจทราบทันท ี 

ในออสเตรเลยี กฎหมายจราจรเครง่ครัดมาก กฎหมายและขอ้บังคับเกีย่วกับการขบัรถ 

ตา่งกันระหวา่งรัฐหนึง่ไปยังอกีรัฐหนึง่ การไมป่ฏบิตัติามหรอืฝ่าฝืนกฎหมาย อาจถกูปรับสงู ถกูยดึใบขบัขี ่

หรอืแมก้ระท่ังการจ าคกุ การจอดรถอยา่งไมถ่กูตอ้งตามกฎหมาย อาจมผีลใหถ้กูปรับสงูเชน่กัน 

มกีารก าจัดความรวดเร็วบนทอ้งถนน และอาจมกีารใชก้ลอ้งจับความเร็ว เพือ่จับผูท้ีข่บัรถเร็วเกนิก าหนด  

เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมายทีจ่ะดืม่แอลกอฮอล ์หรอืเมา หรอือยูภ่ายใตอ้ทิพลของยาเสพตดิขณะขับรถ 

ระดับแอลกอฮอลใ์นเลอืดทีไ่ดรั้บอนุญาต นัน้แตกตา่งกันไป ชึน้อยูก่ับร ฐหรอืเขตปกครองตนเอง 

และประเภทของใบขบัขีข่องทา่น เจา้หนา้ทีต่ ารวจอาจจะสุม่ทดสอบคนขบัรถ 

เพือ่ตรวจดวูา่เขามแีอลกอฮอล ์เกนิระดับทีก่ฎหมายก าหนดหรอืไม ่ 

ดบูทนีด้ว้ย บทที ่6 กฎหมายออสเตรเลยี  

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

รฐัหรอื 
เขตปกครอ
งตนเอง 

หนว่ยงำนกำรคมนำคม 
บนทอ้งถนน  

โทรศพัท ์ เว็บไซต ์

ACT Road Transport Authority 13 22 81 www.rego.act.gov.au 

NSW 
Roads and Maritime 
Services   

13 22 13 www.rms.nsw.gov.au 

NT Department of Transport 1300 654 628 https://nt.gov.au/driving 

Qld 
Department of Transport 
and Main Roads 

13 23 80 www.tmr.qld.gov.au/ 

SA Transport 13 10 84 www.transport.sa.gov.au 

http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
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รฐัหรอื 
เขตปกครอ
งตนเอง 

หนว่ยงำนกำรคมนำคม 
บนทอ้งถนน  

โทรศพัท ์ เว็บไซต ์

Tas. Transport Tasmania 1300 135 513 www.transport.tas.gov.au 

Vic. VicRoads 13 11 71 www.vicroads.vic.gov.au 

WA Department of Transport 13 11 56 
www.transport.wa.gov.au/index.a

sp 

เข็มขดันริภยัและทีย่ดึเหนีย่วเด็ก 
ทกุคนในรถของทา่น ตอ้งสวมเข็มขดันริภัย (seatbelt) หรอืมทีีย่ดึเหนีย่วทีถ่กูตอ้งส าหรับเด็ก 

จะถกูปรับถา้ขบัรถโดยทีไ่มส่วมเข็มขดันริภัย และทา่นอาจจะถกูยดึใบขบัขี ่มเีข็มขดันริภัยในรถทกุคัน 

ทัง้ส าหรับผูใ้หญห่รอืเด็กโต  

ทา่นจ าเป็นตอ้งมทีีย่ดึเหนีย่วพเิศษ ทีไ่ดรั้บการอนุมัตจิากรัฐบาล ส าหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก 

จนกระท่ังอายถุงึเจ็ดปี ทีย่ดึเหนีย่วเด็กในรถ ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลยี 

ตอ้งตดิไวใ้นรถอยา่งถกูตอ้ง และปรับอยา่งเหมาะสมตามอายขุองเด็ก: 

• เด็กอายถุงึหกเดอืน ตอ้งไดรั้บการยดึเหนีย่ว ในทีน่ั่งเด็กแบบหันหนา้ไปหลังรถ 

ตัวอยา่งเชน่แคปซลูส าหรับเด็กทารก  

• เด็กอายตุัง้แตห่กเดอืนถงึสีข่วบ ตอ้งน่ังอยา่งปลอดภัยในทีน่ั่งเด็ก แบบหันหนา้ไปหลังรถ 

หรอืหันหนา้ไปหนา้รถ ตัวอยา่งเชน่ ทีน่ั่งนริภัยของเด็ก  

• เด็กอายตุัง้แตส่ีปี่ถงึเจ็ดปี ตอ้งไดรั้บความปลอดภัย ดว้ยการใชท้ีน่ั่งแบบหันหนา้ไปหนา้รถ 

หรอืทีน่ั่งเสรมิ ซึง่ตอ้งปรับใหถ้กูตอ้ง และรัดดว้ยเข็มขดันริภัยหรอืสายรัดตัว 

เด็กเล็กไมไ่ดรั้บอนุญาตใหน่ั้งในเบาะหนา้ของรถ เด็กอายรุะหวา่งสีถ่งึเจ็ดปี 

ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหน่ั้งในเบาะหนา้ นอกจากวา่เบาะหลังทัง้หมด มเีด็กอายตุ า่กวา่เจ็ดปีน่ังอยู ่

เพือ่ทีจ่ะเชา่ทีน่ั่งเพือ่ความปลอดภัยของเด็ก ไปที ่www.kidshelp.com.au 

กำรซือ้รถยนต ์
ยานพาหนะไมว่า่ใหมห่รอืมอืสอง จะมโีฆษณาขายในหนังสอืพมิพห์รอืออนไลน ์

หรอืไปหาซือ้ทีโ่ชวร์มูรถใหม ่หรอืทีล่านขายรถมอืสอง  

ปกตแิลว้ราคาซือ้ของรถไมร่วมคา่จดทะเบยีน คา่ภาษีอากร (ซึง่คลา้ยกับภาษีขาย) 

และคา่ประกันรถยนตภ์าคบังคับ คา่ใชจ้า่ยเหลา่นีจ้ะตอ้งจา่ยแยกกัน 

ส าหรับขอ้มลูเกีย่วกับการขอยมืเงนิเพือ่ซือ้รถ ตดิตอ่ธนาคารหรอืบรษัิทการเงนิ โปรดพงึระลกึวา่ 

ทา่นตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทา่นเขา้ใจขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัง้หมด กอ่นทีท่า่นจะเซ็นสญัญากูย้มืเงนิ 

ถา้ทา่นซือ้รถ และผูเ้ป็นเจา้ของคนกอ่น ยังมหีนีค้า่รถทีย่ังช าระไมห่มด 

รถอาจถกูบรษัิทเจา้หนีย้ดึคนืไดต้ามกฎหมาย เพือ่ตรวจสอบวา่เจา้ของรถคนกอ่น 

คา้งช าระคา่รถอยูห่รอืไม ่ตดิตอ่ Personal Property Securities Register (PPSR) 

http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.ppsr.com.au/individuals
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PPSR จะบอกทา่นไดว้า่ รถคันนัน้มรีายงานต ารวจ วา่ถกูขโมย ถกูถอนทะเบยีนเพราะคา้งคา่ปรับ 

เนือ่งจากผดิกฎจราจร ถกูบันทกึเป็นสญู หรอืรถคันนัน้ไดม้บีันทกึไวก้ับ Commissioner for Fair Trading 

วา่น่าจะมกีารปรับเปลีย่นอปุกรณ์ตรวจวดัระยะทาง (มกีารแกไ้ขหนา้ปัดเลขไมล)์ หรอืไม ่

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โทร 1300 007 777 หรอืไปที ่www.ppsr.gov.au/Pages/ppsr.aspx  

ทกุรัฐและเขตปกครองตนเอง มสีมาคมผูข้บัขีย่านยนต ์ทีใ่หบ้รกิารตา่งๆเชน่ 

การตรวจสอบยานยนตส์ าหรับผูท้ีจ่ะซือ้รถมอืสอง ขอ้มลูการเดนิทาง การประกันรถ 

และบรกิารบนทอ้งถนน (ในกรณีรถเสยี) มบีรกิารหลายอยา่งใหทั้ง้สมาชกิและผูท้ีไ่มใ่ชส่มาชกิ  

เขต สมำคมผูข้บัข ีย่ำนยนต ์ โทรศพัท ์ เว็บไซต ์

National Australian Automobile Association 02 6247 7311 www.aaa.asn.au 

ACT National Road Motorists Association (NRMA) 132 132 www.nrma.com.au 

NSW National Road Motorists Association (NRMA) 132 132 www.nrma.com.au 

NT Automobile Association of Northern Territory 

(AANT) 
08 8925 5901 www.aant.com.au 

Qld Royal Automobile Club of Queensland (RACQ) 13 1905 www.racq.com.au 

SA Royal Automobile Association (RAA) 08 8202 4600 www.raa.net 

Tas. Royal Automobile Club of Tasmania (RACT) 132 722 www.ract.com.au 

Vic. Royal Automobile Club of Victoria (RACV) 137 228 www.racv.com.au 

WA Royal Automobile Club (RAC) 131 703 www.rac.com.au 

 

http://www.aaa.asn.au/
http://www.nrma.com.au/
http://www.nrma.com.au/
http://www.aant.com.au/
http://www.racq.com.au/
http://www.raa.net/
http://www.ract.com.au/
http://www.racv.com.au/
http://www.rac.com.au/
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9 สขุภำพและควำมผำสกุ 

ในหมวดนี ้
• บทน า 

• Medicare  

• Health Care Card 

• การประกันสขุภาพเอกชน 

• ความชว่ยเหลอืทางการแพทย ์

• คา่รถพยาบาล 

• ยารักษาโรค 

• การบรกิารสขุภาพของรัฐและเขตปกครองตนเอง 

• การบรกิารส าหรับผูพ้กิาร 

• การบรกิารดา้นสขุภาพจติ 

• การใหค้ าปรกึษากรณีทีไ่ดรั้บความความเจ็บปวดจากการทรมานและความชอกช ้าทางจติ 

• ความปลอดภัยและการป้องกันอบุัตเิหต ุของเด็ก 

• ฉีดวคัซนึเสรมิสรา้งภมูคิุม้กันโรค 

• การบรกิารดา้นทันตกรรม 

• การบรกิารดา้นการดแูลผูส้งูอายใุนออสเตรเลยี 

• ค ารอ้งเรยีนเกีย่วกับการบรกิารดา้นดแูลผูส้งูอายหุรอืเกีย่วกับสขุภาพ 

• หลังจากการเสยีชวีติ 

บทน ำ 
ในออสเตรเลยี general practioner (GP) (แพทยท่ั์วไป) เป็นจดุแรกของการตดิตอ่ 

ส าหรับบรกิารสขุภาพใดๆ นอกจากในกรณีฉุกเฉนิ, GP จะประเมนิความจ าเป็นในการดแูลสขุภาพ 

และจะตดัสนิใจถงึวธิกีารบ าบัดรักษา อาจรวมถงึการใหใ้บสัง่ยา 

การสง่ทา่นตอ่ไปรับการตรวจทางพยาธวิทิยา หรอืศนูยว์นิจิฉัยโรค 

หรอืสง่ทา่นตอ่ไปยังผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น เชน่ศัลยแพทย ์หรอืแพทยท์ีป่รกึษา ในทางกลับกัน 

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นอาจจะสัง่ใหท้ าการทดสอบพยาธวิทิยา หรอืทดสอบอืน่ๆเพิม่ขึน้ 

และอาจจะตัดสนิใจวา่ ทา่นควรจะเขา้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรอืไม ่

ทา่นสามารถเลอืก GP ของตนเองได ้และทา่นจะไดรั้บเงนิทีท่า่นไดจ้า่ยให ้GP คนืจาก Medicare 

ทัง้หมดหรอืสว่นหนึง่ ขึน้อยูก่ับการเตรยีมการออกใบเรยีกเก็บเงนิของ GP  

Medicare  
รัฐบาลออสเตรเลยีชว่ยออกคา่ใชจ้า่ยทางการแพทยแ์ละโรงพยาบาลใหท้า่นเป็นบางสว่น 

ผา่นโครงการดแูลสขุภาพแหง่ชาต ิทีเ่รยีกวา่ Medicare, ภายใต ้Medicare 

ทา่นไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการบ าบัดรักษาและคา่หอ้งพัก 

ถา้ทา่นเป็นผูป่้วยสามัญในโรงพยาบาลสาธารณะ 

และไดรั้บการดแูลรักษาโดยแพทยท์ีท่างโรงพยาบาลจัดหาให,้ Medicare ชว่ยจา่ยคา่ตรวจรักษา 

เมือ่ทา่นไปหาผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพ (เชน่ แพทย ์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตรวจวดัสายตา และในบางสถานการณ์ 

ทันตแพทยแ์ละผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสหเวชศาสตร)์ หากทา่นตอ้งไปพบแพทยบ์อ่ยครัง้ 

หรอืไดรั้บการตรวจสอบเป็นประจ า คา่ใชจ้า่ยทางการแพทยอ์าจจะสงู 
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คา่ใชจ้า่ยส าหรับการไปพบแพทยห์รอืการตรวจสอบ อาจจะลดนอ้ยลงเมือ่คา่ใชจ้า่ยของทา่นถงึระดับ 

Medicare Safety Net  

โดยปกตแิลว้ ผูย้า้ยถิน่ทีอ่ยู ่ผูล้ ีภ้ัย และผูเ้ขา้เมอืงตามโครงการมนุษยชน จะใชบ้รกิารดแูลสขุภาพภายใต ้

Medicare ไดทั้นท ีทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับวซีา่ของเขา ผูย้า้ยถิน่ทีอ่ยูช่ัว่คราวประเภทอืน่ๆ อาจตอ้งเป็นสมาชกิ 

กองทนุประกันสขุภาพเอกชน 

แพทยแ์ละผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพบางทา่นอาจจะสง่ใบแจง้หนีย้อดรวมโดยทีท่า่นไมต่อ้งจา่ยเงนิล่

วงหนา้ (bulk bill) ถา้ทา่นไปหาแพทยท์ี ่bulk bill แพทยจ์ะสง่ใบแจง้หนีไ้ปที ่Medicare โดยตรง 

และทา่นจะไมต่อ้งช าระคา่บรกิารเลย แพทยแ์ละผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพบางทา่น 

อาจเก็บคา่บรกิารจากทา่น ถา้เป็นเชน่นัน้ โปรดปรกึษากับผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพของทา่น หรอื 

หาขอ้มลูเพิม่เตมิ เกีย่วกบัการยืน่ค ารอ้งขอเงนิชว่ยเหลอืจาก Medicare ไปที ่

www.humanservices.gov.au/medicare ทา่นตอ้งน าบัตร Medicare (และ Health Care Card 

ถา้ทา่นม)ี เมือ่ทา่นไปพบผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพของทา่น 

รัฐบาลออสเตรเลยี ชว่ยคา่ยารักษาโรคบางอยา่ง ภายใต ้Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) 

ถา้ทา่นตอ้งใชย้าจ านวนมาก PBS Safety Net อาจชว่ยทา่นในเรือ่งคา่ใชจ้า่ยของยาตามใบสัง่แพทย ์

ถา้ทา่นจา่ยคา่ยารักษาโรคถงึจ านวน PBS Safety Net และเภสชักรใหบ้ัตร PBS Safety Net Card 

ทา่นมาแลว้ ยารักษาโรคทีท่า่นซือ้ใตโ้ครงการ PBS จะถกูลงหรอืฟร ีในชว่งเวลาทีเ่หลอืของปีนัน้ 

ถา้ทา่นเลอืกยาหรอืแพทยส์ัง่จา่ยยายีห่อ้ทีแ่พงกวา่ ทา่นอาจจะตอ้งจา่ยคา่ยาเพิม่ขึน้ 

ทา่นสามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ PBS ไดท้ี ่www.pbs.gov.au/pbs/home 

Medicare ไมจ่า่ยคา่รถพยาบาล คา่บรกิารดา้นทันตกรรมและสหเวชกรรมสว่นมาก แวน่สายตา 

หอ้งโรงพยาบาลส าหรับผูป่้วยเอกชน 

เพือ่คน้หาวา่ ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะลงทะเบยีนกับ Medicare หรอืไม ่ไปที ่Medicare Service Centre 

พรอ้มดว้ยหนังสอืเดนิทาง หรอื Immicard และเอกสารแสดงความมสีทิธ ิ

เชน่จดหมายทีอ่นุมตัวิซีา่ของคณุ จาก Department of Immigration and Border Protection 

หรอืหลักฐานจาก Visa Entitlement Verification Online ถา้ทา่นมสีทิธ ิทา่นจะไดรั้บหมายเลข 

Medicare ซึง่ทา่นสามารถเขา้ถงึบรกิารสขุภาพไดทั้นท ีส าหรับบัตร Medicare ของทา่น ทีม่หีมายเลข 

Medicare ชือ่ของทา่นและของสมาชกิอืน่ๆในครอบครัว ถา้ทา่นลงทะเบยีนเขาในบัตรเดยีวกัน 

จะสง่มาใหท้า่นทางไปรษณีย ์

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ Medicare ไปที ่www.humanservices.gov.au/medicare หรอืไปที ่

ศนูยบ์รกิาร Department of Human Services ในทอ้งถิน่ของทา่น ซึง่ทา่นจะหาสถานทีต่ัง้ไดท้ี ่

http://findus.humanservices.gov.au/ 

ด ูบทที ่1 ส ิง่ทีต่อ้งท าทันททีีม่าถงึ  

บตัรสขุภำพ 
หากทา่นไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืจาก Centrelink หรอืทา่นมรีายไดต้ า่ ทา่นอาจมสีทิธทิีจ่ะรับบัตร Health 

Care Card ของรัฐบาล (ดทูี ่www.humanservices.gov.au/concessioncards). บัตรจะใหส้ทิธคิณุ 

ไดส้ว่นลดส าหรับคา่บรกิารสขุภาพ รวมถงึคา่ยารักษาโรค แพทย ์ทันตแพทย ์และรถพยาบาล  

ถงึแมว้า่ทา่นม ีHealth Care Card ทา่นยังตอ้งแสดงบัตร Medicare ไปดว้ยกันกับ Health Care Card 

ของทา่น ส าหรับโรงพยาบาลหรอืการรักษาทางแพทย ์

ขัน้พืน้ฐานทัง้หมด  

http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.pbs.gov.au/pbs/home
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://findus.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/concessioncards
http://www.humanservices.gov.au/concessioncards
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ด ูบทที ่10, ครอบครัวของทา่น ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ประกนัสขุภำพเอกชน 
คนออสเตรเลยีจ านวนมาก เลอืกทีจ่ะจา่ยคา่ประกันสขุภาพเอกชน 

ซึง่ครอบคลมุคา่บ าบัดรักษาทัง้หมดหรอืบางสว่น ส าหรับผูป่้วยเอกชน 

ในโรงพยาบาลเอกชนหรอืสาธารณะ อาจจะครอบคลมุบรกิารที ่Medicare ไมค่รอบคลมุ เชน่ 

คา่รักษาพยาบาลทางทันตกรรมสว่นมาก คา่รักษาพยาบาลดา้นสายตาสว่นมาก และคา่รถพยาบาล 

คา่บรกิารและประเภทของบรกิารแตกตา่งกันไป ถา้ทา่นตัดสนิใจทีจ่ะใชป้ระกนัสขุภาพเอกชน 

เป็นสิง่ส าคัญทีท่า่นจะตอ้งเปรยีบเทยีบระหวา่งกองทนุตา่งๆ และตรวจสอบถงึรายละเอยีดอยา่งระมัดระวงั 

กอ่นทีท่า่นจะซือ้กรมธรรม ์

สิง่จงูใจ 
รัฐบาลออสเตรเลยีเสนอสิง่จงูใจทางการเงนิ เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชากรท าประกนัสขุภาพเอกชน 

ถา้ทา่นคดิวา่จะท าประกันเอกชน ทา่นควรตระหนักวา่: 

• Private Health Insurance Rebate - ทา่นอาจจะสามารถยืน่ขอ Prvate Health 

Insurance Rebate ได ้ถา้ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะใชบ้รกิาร Medicare และมปีระกันสขุภาพทีถ่กูตอ้ง 

ทีค่รอบคลมุการบ าบัดรักษาในโรงพยาบาล การบ าบัดรักษาท่ัวๆไป ('พเิศษ' หรอื 'เพิม่เตมิ') 

หรอืครอบคลมุทัง้สองประเภท 

• Medicare Levy Surcharge - Medicare Levy Surcharge คอืคา่ภาษีทีเ่พิม่ข ึน้รัอยละหนึง่ 

ซึง่ผูท้ีไ่มม่ปีระกันสขุภาพเอกชน และมรีายไดเ้กนิจ านวนหนึง่ ('เกณฑ'์) จะตอ้งจา่ย 

• Lifetime Health Cover – โครงการนีส้นับสนุนใหป้ระชากรท าประกันสขุภาพ 

ทีค่รอบคลมุคา่ใชจ้า่ยเมือ่ป่วยอยูโ่รงพยาบาล เมือ่อายยุังนอ้ยอยู ่ผูอ้พยพมาออสเตรเลยีใหม่ๆ  

ตอ้งท า Lifetime Health Cover ภายในวนัทีล่า่สดุของสองวนัทีเ่หลา่นี:้ 

o 1 กรกฎาคม หลังจากวนัเกดิครบรอบอาย ุ31 ปีของทา่น หรอื 

o ถา้ทา่นมอีายเุกนิ 31 ปี ก็จะเป็นวนัทีค่รบรอบปีของวนัทีท่า่นลงทะเบยีน 

วา่มสีทิธใิชบ้รกิารของ Medicare เต็มที ่

ถา้ทา่นเลอืกประกันครอบคลมุคา่ใชจ้า่ยเมือ่ป่วยอยูโ่รงพยาบาล หลังวนัครบก าหนดของ Lifetime 

Health Cover ทา่นตอ้งจา่ยเพิม่รอ้ยละ 2 ของแตล่ะปี ทีท่า่นอายเุกนิ 30 ปี 

ตอนทีท่า่นซือ้ประกันครอบคลมุคา่ใชจ้า่ยเมือ่ป่วยอยูโ่รงพยาบาลเป็นครัง้แรก ตัวอยา่งเชน่ 

ถา้ผูใ้ดก็ตามซือ้ประกันสขุภาพเอกชน ทีค่รอบคลมุคา่ใชจ้า่ยเมือ่ป่วยอยูโ่รงพยาบาลเป็นครัง้แรก เมือ่อาย ุ

45 ปี เขาตอ้งจา่ยเพิม่รอ้ยละ 30 ส าหรับครอบคลมุคา่ใชจ้า่ยเมือ่ป่วยอยูโ่รงพยาบาล 

เพือ่หลกีเลีย่งทีจ่ะตอ้งจา่ยคา่ Lifetime Health Cover ทีพ่อกมากขึน้ 

ทา่นตอ้งซึอ้ประกันครอบคลมุคา่ป่วยเมือ่อยูโ่รงพยาบาล 

จากบรษัิทประกันสขุภาพทีไ่ดจ้ดทะเบยีนของออสเตรเลยี กอ่นเสน้ตายของ Lifetime Health Cover 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

ขอ้มลูเกีย่วกบัประกนัสขุภำพเอกชน เว็บไซต ์

ประกันสขุภาพเอกชน www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/conte

nt/private-1  

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/private-1
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ขอ้มลูเกีย่วกบัประกนัสขุภำพเอกชน เว็บไซต ์

Lifetime Health Cover www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Conte

nt/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm  

Private Health Insurance Ombudsman www.phio.org.au 

การเปรยีบเทยีบกองทนุประกันสขุภาพ 
และนโยบาย 

www.privatehealth.gov.au 

ควำมชว่ยเหลอืทำงกำรแพทย ์

หำแพทยป์ระจ ำครอบครวั 
ทา่นไมต่อ้งลงทะเบยีนกบัแพทยใ์นออสเตรเลยี แตอ่ยา่ง ไรก็ตาม หลายคนมแีพทยป์ระจ าครอบครัว –

แพทยท์ีเ่ขาไปพบส าหรับเรือ่งสขุภาพท่ัวๆไป รวมถงึ การฉีดวคัซนึเสรมิสรา้งภมูคิุม้กันโรค ใบสัง่ยา 

ใบรับรองแพทย ์ตรวจสขุภาพ ดแูลสขุภาพจติ และขอค าแนะน าดา้นสขุภาพ  

แพทยเ์หลา่นีเ้รยีกวา่ General Practitioners หรอื GP 

เขาอาจท างานในคลนิกิหรอืหอ้งปฏบิัตกิารทางแพทยเ์อกชน เล็กๆ 

หรอืในศนูยก์ารแพทยเ์อกชนกับแพทยค์นอืน่ๆ ทา่นสามารถเลอืกทีจ่ะไปพบแพทยค์นไหน 

หรอืศนูยก์ารแพทยใ์ดก็ได ้รายชือ่ GPs มปีรากฎอยูท่างออนไลนแ์ละใน สมดุโทรศัพท ์ภายใต ้'Medical 

Practitioners' ทา่นสามารถทีจ่ะเลอืกไดว้า่ ทา่นตอ้งการทีจ่ะพบแพทยค์นเดยีวกันทกุครัง้ 

หรอืทา่นพอใจทีจ่ะไดรั้บการบ าบัดรักษา โดยแพทยค์นอืน่ๆทีอ่ยูใ่นศนูยเ์ดยีวกัน  

ทา่นอาจจะตอ้งไปพบแพทยท์ีห่อ้งปฏบิตักิารมากกวา่หนึง่แหง่ 

เพือ่ทีจ่ะหาแพทยป์ระจ าครอบครัวทีท่า่นชอบ หอ้งปฏบิัตกิารทางแพทยบ์างแหง่อาจจะไมรั่บคนไขใ้หม ่

เว็บไซตข์อง healthdirect ที ่www.healthdirect.gov.au สามารถคน้หา General Practice ไดด้ว้ย 

เพือ่ทีจ่ะหาบรกิาร General Practice ทีอ่ยูใ่กลท้า่นมากทีส่ดุ 

ปญัหำสขุภำพทีเ่กดิขึน้สม ำ่เสมอ 
ถา้ทา่นมปัีญหาสขุภาพ และมันไมใ่ชเ่รือ่งฉุกเฉนิ ไปพบแพทยป์ระจ าครอบครัวของทา่น 

หรอืไปศนูยก์ารแพทย ์ทา่นอาจตอ้งคอยกอ่นทีจ่ะไดพ้บแพทย ์ 

โดยปกตทิา่นตอ้งท านัดทางโทรศัพทห์รอืออนไลน ์กอ่นทีท่า่นจะไปถงึ 

ตอ้งแน่ใจวา่ทา่นไปทันเวลาตามหมายนัดของทา่น 

วณัโรค 
ถา้มาจากประเทศหนึง่ในเอเซยี แอฟรกิา อนุทวปีอนิเดยี อเมรกิาใต ้หรอืยโุรปตะวนัออก 

เป็นไปไดท้ีท่า่นจะสมัผัสกับวณัโรค และมกีารเสีย่งสงูทีท่า่นจะตดิโรคและป่วยดว้ยโรคนัน้  

ถงึแมท้า่นไดรั้บการตรวจหาวณัโรคมาแลว้ กอ่นทีท่า่นจะมาถงึออสเตรเลยี แตเ่ป็นไปไดท้ีว่า่ 

ทา่นมเีชือ้ทีแ่อบแฝงอยูห่รอืเงยีบ ซึง่จะไมพ่บเมือ่ไดรั้บการเอ็กซเรยท์รวงอก  

หากทา่นไมส่ะบายหรอืวติกกังวล วา่ทา่นเสีย่งกับการก าเรบิของวณัโรค 

โปรดปรกึษาแพทยป์ระจ าครอบครัวของทา่น หรอืโทรไปทีบ่รกิารขอ้มลูและค าแนะน าทางโทรศัพท ์

ตามรายการทีใ่หไ้วข้า้งลา่งนี ้ 

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm
http://www.phio.org.au/
http://www.privatehealth.gov.au/
http://www.privatehealth.gov.au/
http://www.healthdirect.gov.au/
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ผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะทำง 
ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะขอค าปรกึษาจากแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางได ้โดยทีไ่มไ่ปพบแพทยท่ั์วไป 

(แพทยป์ระจ าครอบครัว)กอ่น 

แพทยอ์าจจะสง่ทา่นไปพบแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางหรอืผูเ้ชีย่วชาญอืน่ๆ เพือ่ท าการรักษาตอ่ไป 

สำยดว่นลำ่มส ำหรบัแพทย ์
ถา้จ าเป็น แพทยอ์าจใชล้า่มจาก TIS National นีเ่ป็นบรกิารฟรถีา้ทา่นเป็นผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวร 

หรอืเป็นพลเมอืงออสเตรเลยี และ Medicare ครอบคลมุคา่ปรกีษาแพทย ์นอกจากนี ้

แพทยข์องทา่นยังสามารถจองลา่มใหไ้ปทีห่อ้งแพทยไ์ดด้ว้ย ถา้จ าเป็น ด ูบทที ่3 ภาษาอังกฤษ 

เหตฉุุกเฉนิทำงกำรแพทย ์
การรักษาทางการแพทยฉุ์กเฉนิ มบีรกิารตลอด 24 ชัว่โมงตอ่วนั เจ็ดวนัตอ่สปัดาห ์

ทีแ่ผนกฉุกเฉนิของโรงพยาบาลสาธารณะ มรีายชือ่โรงพยาบาลสาธารณะอยูใ่นหมวด 'โรงพยาบาล' ใน 

White Pages การรักษาฉุกเฉนิอาจมใีห ้ทีศ่นูยก์ารแพทยบ์างแหง่ 

และตามโรงพยาบาลเอกชนบางแหง่ดว้ย 

ถา้ทา่นหรอืผูอ้ ืน่ป่วยหนักอยูใ่นขัน้อันตราย ใหโ้ทร 000 ทันท ีและแจง้วา่ตอ้งการ "Ambulance" 

ถา้ทา่นไปโรงพยาบาล ใหน้ ายาทกุอยา่ง และบัตร Medicare บัตรสมาชกิประกันสขุภาพเอกชน บัตร 

Health Care หรอืบัตร Pension Concession ไปดว้ย 

ถา้ไมใ่ชเ่รือ่งฉุกเฉนิ ใหต้ดิตอ่แพทยป์ระจ าครอบครัวของทา่น 

กำรบรกิำรขอ้มลูและค ำแนะน ำดำ้นสขุภำพทำงโทรศพัท ์
ทกุรัฐและเขตปกครองตนเอง มบีรกิารสขุภาพทางโทรศัพท ์ซึง่ปฏบิัตกิารตลอด 24 ชัว่โมงตอ่วนั 

เจ็ดวนัตอ่สปัดาห ์ซึง่ใหค้ าแนะน าและชีท้างใหท้า่น ไปใชบ้รกิารสขุภาพในทอ้งถิน่  

ทา่นควรพยายามทีจ่ะตดิตอ่แพทยป์ระจ าครอบครัว ของทา่นกอ่น ถา้ทา่นมปัีญหาสขุภาพอะไร 

แตถ่า้เขาไมว่า่ง บรกิารทางโทรศัพทเ์หลา่นีม้นีางพยาบาลทีม่คีณุวฒุ ิ

ผูซ้ ึง่สามารถใหค้ าแนะน าแบบมอือาชพีใหท้า้นไดทั้นท ี

รัฐหรอืเขตปกค
รองตนเอง 

ขอ้มลูและการบริ
การของรัฐบาล 

โทรศัพท ์ เว็บไซต ์

ACT, NSW, 

NT, Tas., SA 

และ WA 

healthdirect  1800 022 222 www.healthdirect.gov.au  

Qld 13 HEALTH 13 43 25 84 www.health.qld.gov.au/13health/default.asp 

Vic. 
NURSE-ON-
CALL 

1300 606 024 www.health.vic.gov.au/nurseoncall 

 

คำ่รถพยำบำล 
Medicare ไมค่รอบคลมุคา่ขนสง่โดยรถพยาบาล คา่ขนสง่โดยรถพยาบาลนัน้แตกตา่งกัน 

ขึน้กับวา่ทา่นอาศัยอยูใ่นรัฐไหน หรอืในเขตปกครองตนเองใด  

ในควนีสแ์ลนด ์(Queensland) และ แทสเมเนยี (Tasmania) 

โดยปกตแิลว้บรกิารขนสง่โดยรถพยาบาลฟร ีส าหรับผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นทอ้งถิน่ 

http://www.healthdirect.gov.au/
http://www.health.qld.gov.au/13health/default.asp
http://www.health.vic.gov.au/nurseoncall/
http://www.health.vic.gov.au/nurseoncall/
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แตใ่นรัฐหรอืเขตปกครองตนเองอืน่ๆ อาจตอ้งจา่ยคา่ใชบ้รกิาร คา่บรกิารขึน้อยูก่ับ 

ระยะทางทีท่า่นตอ้งเดนิทาง ลักษณะของการเจ็บป่วย 

และขึน้อยูว่า่ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บสว่นลดคา่บรกิารหรอืไม ่

คา่รถพยาบาลอาจจะแพง ถงึแมว้า่จะเดนิทางในระยะสัน้ ถา้ทา่นไมม่ปีระกันรถพยาบาล 

ถา้ทา่นอาศัยอยูน่อกรัฐควนีสแ์ลนด ์(Queensland) หรอื แทสเมเนยี (Tasmania) 

ทา่นอาจตอ้งการทีจ่ะซือ้ประกัน ทา่นสามารถซือ้ประกันนี ้

ผา่นโครงการสมาชกิทีบ่รกิารการขนสง่โดยรถพยาบาล หรอืจากกองทนุประกันสขุภาพเอกชน  

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูบทที ่2 ขอความชว่ยเหลอื 

ยำรกัษำโรค 
ถา้ทา่นตอ้งการยารักษาโรค แพทยข์องทา่นอาจใหใ้บสัง่ยาใหท้า่นน าไปทีร่า้นขายยา (chemist หรอื 

pharmacy) ยาจ านวนมาก เชน่ ยาปฏชิวีนะ จะซือ้ไดเ้มือ่มใีบสัง่ยาเทา่นัน้ ถา้ทา่นม ีHealth Care Card 

หรอื Pension Concession Card ทีท่า่นไดรั้บจาก Centrelink 

ทา่นจะมสีทิธิไ์ดรั้บสว่นลดส าหรับยาบางอยา่ง ทา่นตอ้งน าบัตร Medicare ไปทีร่า้นขายยาดว้ย 

เป็นสิง่ส าคัญทีท่า่นตอ้งอา่นฉลากยา และวธิกีารใชย้าอยา่งละเอยีด 

และถามแพทยห์รอืเภสชักรของทา่นถา้ทา่นไมแ่น่ใจ 

เพือ่ขอความชว่ยเหลอืหรอืขอ้มลูเกีย่วกับยารักษาโรค ใหถ้ามเภสชักรหรอืโทร Medicine Line 

ทีห่มายเลข 1300 633 424. 

เภสชักรสามารถใชบ้รกิารลา่มไดด้ว้ยเชน่กัน ซืง่เป็นบรกิารฟร ีทีรั่ฐบาลจัดให ้

ยารักษาโรคและใบสัง่ยา โทรศัพท ์ เว็บไซต ์

NPS MedicineWise 
Medicine Line –  
ขอ้มลูเกีย่วกับยารักษาโรค  
และ ใบสัง่ยา 

1300 633 424  
วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์–  
9.00น. ถงึ 17.00น. 

www.nps.org.au/contact-us/medicines-line  

Medicare Australia – 

ขอ้มลูเกีย่วกับการ 
ยืน่ค ารอ้ง เกีย่วกับ 
ใบสัง่ยา PBS 

 
www.medicareaustralia.gov.au/public/services/

scripts/index.jsp  

 

กำรบรกิำรสขุภำพของรฐั และเขตปกครองตนเอง 
รัฐบาลของรัฐและเขตปกครองตนเอง ใหบ้รกิารดา้นโรงพยาบาล สขุภาพชมุชน 

และการดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ย  

กำรบรกิำรสขุภำพชุมชน 
ศนูยบ์รกิารสขุภาพชมุชน ใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ แกป่ระชากรทกุวยัในราคาต า่ แตล่ะศนูย ์

จะใหบ้รกิารไมเ่หมอืนกัน การบรกิารอาจรวมถงึ การพยาบาล สขุศกึษา และการสง่เสรมิสขุภาพ 

กายภาพบ าบัด ทันตกรรม การดแูลทางการแพทย ์การใหค้ าปรกึษา และสวัสดกิารสงัคม 

http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
http://www.medicareaustralia.gov.au/public/services/scripts/index.jsp
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กำรบรกิำรสขุภำพส ำหรบัครอบครวั ทีม่เีด็กเล็ก 
การบรกิารสขุภาพสตรทีีม่คีรรภแ์ละเด็ก โดยปกตแิลว้ฟร ี

ส าหรับครอบครัวทีม่บึตุรวยัแรกเกดิจนถงึวยัเขา้เรยีน บรกิารนีใ้หข้อ้มลู ดา้นสขุภาพ 

การฉีดวคัซนีเสรมิสรา้งภมูคิุม้กันโรค, และค าแนะน าเกีย่วกับการพัฒนาการของเด็ก การเป็นบดิามารดา 

และโภชนาการส าหรับเด็กเล็ก 

กำรบรกิำรสขุภำพของสตร ี
การบรกิารสขุภาพของสตร ีใหค้วามชว่ยเหลอืเกีย่วกับ ปัญหาสขุภาพดา้นการเจรญิพันธุ ์

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูและมะเร็งเตา้นม ปัญหาตดิแอลกอฮอลแ์ละยาเสพตดิ 

ปัญหาสขุภาพจติ และการถกูท ารา้ยทางเพศ และความรนุแรงในบา้น 

รวมถงึการขลบิหรอืตดัอวยัวะเพศสตร ีดทูี ่ 

บทที ่6 กฎหมายออสเตรเลยี  

กำรบรกิำรส ำหรบัผูท้ ีม่ำจำก ภมูหิลงัหลำกหลำย 
โรงพยาบาลและศนูยส์ขุภาพใหญ่ๆ จ านวนมาก มผีูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพ 

ทีใ่หบ้รกิารแกช่มุชนผูอ้พยพในทอ้งถิน่ การบรกิารตา่งๆนัน้รวมถงึ การใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า 

สง่ตอ่ไปทีบ่รกิารอืน่ๆ และใหข้อ้มลูเกีย่วกับสขุภาพ  

โทรไปทีโ่รงพยาบาลในทอ้งถิน่ หรอืศนูยส์ขุภาพชมุชนของทา่น เพือ่ถามวา่เขาม ีMulticultural Health 

Worker ส าหรับกลุม่ภาษาของทา่นหรอืไม ่

เพือ่คน้หาบรกิารทางสขุภาพ: 

รัฐหรอืเขตป

กครองตนเอ

ง 

หน่วยงานดา้นสขุภาพ เว็บไซต ์

ACT ACT Health http://health.act.gov.au/our-services/which-health-

service-suits-you-best  

NSW NSW Ministry of Health www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx  

NT Department of Health www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx  

Qld Queensland Health www.health.qld.gov.au  

SA SA Health www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Co

ntent/SA+Health+Internet/  

Tas. Department of Health and 

Human Services 
www.dhhs.tas.gov.au  

Vic. Department of Health and 

Human Services 
www2.health.vic.gov.au 

WA Department of Health ww2.health.wa.gov.au 

 

http://health.act.gov.au/our-services/which-health-service-suits-you-best
http://www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx
http://www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx
http://www.health.qld.gov.au/13health/default.asp
http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Content/SA+Health+Internet/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
https://www2.health.vic.gov.au/
https://www2.health.vic.gov.au/
http://ww2.health.wa.gov.au/
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กำรบรกิำรส ำหรบัผูพ้กิำร 
National Disability Insurance Scheme (NDIS) ใหค้วามชว่ยเหลอืเฉพาะราย ส าหรับผูม้สีทิธ ิ

ทีพ่กิารถาวรหรอืพกิารทีร่า้ยแรง ครอบครัวของเขา และผูด้แูล ความชว่ยเหลอืของ NDIS 

ไมม่กีารตรวจสอบรายไดแ้ละทรัพยส์นิ และไมม่ผีลกระทบเงนิชว่ยเหลอืรายได ้เชน่เงนิชว่ยเหลอืผูพ้กิาร 

หรอืเงนิชว่ยเหลอืผูด้แูล  

ถงึตอนนี ้ทา่นตอ้งมคึณุสมบัต ิตรงตามเกณฑข์องอายแุละสถานทีอ่ยูอ่าศัย เพือ่ทีจ่ะเขา้ถงึ NDIS ได ้

ขอ้มลูเกีย่วกับ การมสีทิธ ิอยูท่ี ่www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements  

ถา้ทา่นไมไ่ดอ้าศัยอยูใ่นเขต NDIS ทา่นอาจสามารถเขา้ถงึบรกิารส าหรับคนพกิารทีม่อียู ่

ส าหรับขอ้มลูเกีย่วกับบรกิารเหลา่นี ้services ไปที ่www.ndis.gov.au/people-disability/other-

services  

การบรกิารสขุภาพของรัฐและเขตปกครองตนเอง ใหค้วามชว่ยเหลอืและบรกิารหลายประเภทแกผู่พ้กิาร 

ครอบครัวของเขา และผูด้แูลเขา 

รัฐหรอืเข
ตปกครอง
ตนเอง 

หน่วยงานชว่ยเหลอืผูพ้ ิ
การ 

โทรศัพท ์ เว็บไซต ์

ACT Disability ACT 133 427 www.communityservices.act.gov.au/disabi

lity_act 

NSW 

Department of Family 

and Community 

Services (Ageing, 

Disability and Home 

Care) 

 www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support 

NT 

Northern Territory 

Government Office of 

Disability 

1800 139 656 
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disabilit

y/Office_of_Disability/index.aspx 

Qld 

Department of 

Communities, Child 

Safety and Disability 

Services 

13 QGOV 

หรอื 
13 74 68 

www.communities.qld.gov.au/ndis 

SA Disability Information 

Service 
1300 786 117 www.sa.gov.au/topics/community-

support/disability 

Tas. 

Tasmanian 

Government 

Disability and 

Community Services 

1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/disability 

Vic. 
Department of Health 

and Human Services 
1300 650 172 www.dhhs.vic.gov.au 

http://www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements
http://www.ndis.gov.au/people-disability/other-services
http://www.communityservices.act.gov.au/disability_act
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.sa.gov.au/topics/community-support/disability
http://www.sa.gov.au/topics/community-support/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.vic.gov.au/
http://www.dhhs.vic.gov.au/
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รัฐหรอืเข
ตปกครอง
ตนเอง 

หน่วยงานชว่ยเหลอืผูพ้ ิ
การ 

โทรศัพท ์ เว็บไซต ์

WA 
Disability Services 

Commission 

(08)9426 9200  

โทรฟร ี 
1800 998 214  

www.disability.wa.gov.au 

 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการบรกิารส าหรับผูพ้กิาร: 

หน่วยงานแหง่ชาต ิ เว็บไซต ์

Department of Social Services –  
โปรแกรมและการบรกิาร 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-

carers/programmes-services  

Department of Human Services – 

ชว่ยเหลอืผูพ้กิาร 
www.humanservices.gov.au/disability  

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการพกิารและไซต ์ www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-

carers/related-agencies-sites  

ขอ้มลูเกีย่วกับ ความชว่ยเหลอืของรัฐบาล 
คณุประโยชน ์และจ านวนเงนิทีไ่ดรั้บ 
ส าหรับผูท้ีม่คีวามพกิารและผูด้แูล 

www.australia.gov.au/information-and-

services/benefits-and-payments/people-with-disability  

กำรบรกิำรดำ้นสุขภำพจติ 
ถา้ทา่นตอ้งการความชว่ยเหลอืเกีย่วกับปัญหาหรอืป่วยดา้นสขุภาพจติ 

โปรดตดิตอ่แพทยป์ระจ าครอบครัวของทา่น หรอืศนูยส์ขุภาพชมุชน 

ถา้ทา่นตอ้งการความชว่ยเหลอืดว่น ควรตดิตอ่ทมีดแูลสขุภาพจติ ทีโ่รงพยาบาลทีใ่กลท้า่นทีส่ดุ 

หรอืโทรสายดว่นตอ่ไปนี:้  

ความชว่ยเหลอืดา้นสขุภาพจติ โทรศัพท ์ เว็บไซต ์

Lifeline – สายดว่นตลอด 24 ชัว่โมง 13 1114 www.lifeline.org.au/  

Kids Helpline – สายดว่นตลอด 24 ชัว่โมง 1800 55 1800 www.kidshelp.com.au/  

Mens Helpline Australia – สายวกิฤตติลอด 

24 ชัว่โมง 
1300 789 978 www.mensline.org.au/  

Suicide Call Back Service – 

เป็นการบรกิารใหค้ าปรกึษาฟรท่ัีวประเทศ 
1300 659 467 www.suicidecallbackservice.org.au 

 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ การบรกิารและโปรแกรม ที ่Department of Social Services จัดให ้

เพือ่ชว่ยเหลอืสขุภาพจติ ในระดับชมุชน ซึง่รวมถงึ: 

• Family Mental Health Support Service (FMHSS)  

• Personal Helpers and Mentors (PHaMs) 

http://www.disability.wa.gov.au/
http://www.disability.wa.gov.au/
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/programmes-services
http://www.humanservices.gov.au/disability
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/related-agencies-sites
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/people-with-disability
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/people-with-disability
https://www.lifeline.org.au/
http://www.kidshelp.com.au/
https://www.mensline.org.au/
http://www.suicidecallbackservice.org.au/
https://www.dss.gov.au/mental-health
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• Mental Health Respite: Carers Supports (MHR:CS) 

ไปที ่www.dss.gov.au/mental-health 

กำรใหค้ ำปรกึษำกรณีทีไ่ดร้บัควำมเจ็บปวดจำกกำรทรมำนและ  

ควำมชอกช ำ้ทำงจติ 
เป็นบรกิารเฉพาะดา้น 

ใหค้วามชว่ยเหลอืผูท้ีม่ปีระสบการณ์ดา้นความความเจ็บปวดจากการทรมานและความชอกช ้าทางจติ  

รัฐหรอืเขต
ปกครองต
นเอง 

ค าปรกีษากรณีทีไ่ดรั้บความทรมาน 
และประสบการณ์เลวรา้ย 

โทรศัพท ์ เว็บไซต ์

ACT 

Companion House – 

ชว่ยเหลอืผูร้อดชวีติ 
จากความเจ็บปวดจากการทรมานและความ
ชอกช ้าทางจติ  

02 6251 4550 
www.companionhouse.org.

au 

NSW 

การบรกิารเพือ่การรักษาและฟ้ืนฟ ู
ของผูร้อดชวีติจากความเจ็บปวดจากการท
รมานและความชอกช ้าทางจติ  
(STARTTS) 

02 9794 1900 www.startts.org.au 

NT 

Melaleuca Refugee Centre – 

สนับสนุนการบรกิาร ส าหรับผูร้อดชวีติ 
จากความเจ็บปวดจากการทรมานและความ
ชอกช ้าทางจติ  

08 8985 3311
  

www.melaleuca.org.au 

Qld 
Queensland Program of Assistance to 
Survivors of Torture and Trauma 
(QPASTT) 

07 3391 6677
  

www.qpastt.org.au 

SA 
Survivors of Torture and Trauma 
Assistance and Rehabilitation Service 
(STTARS) 

08 8206 8900
  

www.sttars.org.au 

Tas. 

Phoenix Centre – สนับสนุนการบรกิาร 
ส าหรับผูร้อดชวีติ 
จากความจ็บปวดจากการทรมานและความ
ชอกช ้าทางจติ 

03 6234 9138
  

http://mrchobart.org.au/pho

enix-centre/ 

Vic.  
Foundation House – Victorian 
Foundation for Survivors of Torture 
(VFST) 

03 9388 0022
  

www.foundationhouse.org.

au 

WA 
Association for Services to Torture 
and Trauma Survivors (ASeTTS) 

08 9227 2700 www.asetts.org.au 

 

ควำมปลอดภยัและกำรป้องกนัอบุตัเิหตุ ของเด็ก 
Kidsafe เป็นมลูนธิป้ิองกนัอบุัตเิหตทุีอ่าจจะเกดิขึน้กับเด็กของออสเตรเลยี เป็นองคก์รเอกชน 

ทีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกับความปลอดภัย และการป้องกันอบุัตเิหตทุีอ่าจจะเกดิขึน้กบัเด็ก 

และใหบ้รกิารแกบ่ดิามารดาและชมุชน ที ่www.kidsafe.com.au มแีผน่ขอ้มลูทีไ่ดรั้บการแปลแลว้ 

ในเว็บไซต ์หมวดรัฐเวสเทริน์ออสเตรเลยี (Western Australia) และ วกิตอเรยี (Victoria) 

http://www.companionhouse.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.melaleuca.org.au/
http://www.qpastt.org.au/
http://www.qpastt.org.au/
http://www.sttars.org.au/
http://www.sttars.org.au/
http://mrchobart.org.au/phoenix-centre/
http://www.foundationhouse.org.au/
http://www.asetts.org.au/
http://www.asetts.org.au/
http://www.kidsafe.com.au/
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กำรฉดีวคัซนีเสรมิสรำ้งภมูคิุม้กนัโรค 
การฉีดวคัซนีเสรมิสรา้งภมูคิุม้กันโรค ป้องกันเด็กๆและผูใ้หญ ่จากการตดิเชือ้และโรคทีเ่ป็นอันตราย 

การฉีดวคัซนีเสรมิสรา้งภมูคิุม้กันโรคไมเ่ป็นการบังคับ 

แตแ่นะน าวา่เด็กทกุคนและผูใ้หญบ่างคนควรไดรั้บวัคซนี บางรัฐและเขตปกครองตนเอง 

ขอดบูันทกึการฉีดวคัซนีเสรมิสรา้งภมูคิุม้กันโรคของเด็ก กอ่นทีเ่ด็กจะเขา้ศนูยด์แูลเด็กเล็ก 

หรอืเขา้โรงเรยีน  

แพทยป์ระจ าครอบครัวของทา่น หรอืศนูยส์ขุภาพชมุชนของทา่น จะเป็นผูใ้หว้คัซนีสว่นมาก 

อยา่งไรก็ตาม มกีารฉีดวคัซนีบางอยา่งใหท้ีโ่รงเรยีน ตดิตอ่ แพทยป์ระจ าครอบครัว ของทา่น หรอื 

ศนูยส์ขุภาพชมุชน เพือ่หาขอ้มลูเพิม่เตมิ 

Australian Childhood Immunisation (ACIR) ที ่www.humanservices.gov.au/acir 

เป็นหน่วยงานการทะเบยีนแหง่ชาต ิทีบ่ันทกึการฉดีวคัซนีทีใ่หเ้ด็กและผูเ้ยาว ์ทีม่อีายตุ ากวา่ 20 ปี 

เด็กๆและผูเ้ยาวท์ีม่อีายตุ า่กวา่ 20 ปี ทีไ่ดล้งทะเบยีนไวก้ับ Medicare จะถกูบันทกึเขา้ใน ACIR 

โดยอัตโนมัต ิใหน้ าบันทกึการฉีดวคัซนีของเด็กไปกับทา่นดว้ย เมือ่ทา่นไปพบแพทย ์

เพือ่แพทยจ์ะไดบ้ันทกึรายละเอยีดการฉีดวคัซนีคุม้กันโรคตา่งๆ ทีไ่ดรั้บจากตา่งประเทศ ไวใ้นทะเบยีนนัน้ 

การฉีดวคัซนีเสรมิสรา้งภมูคิุม้กันโรค เป็นขอ้ก าหนดส าหรับ เงนิชว่ยเหลอืทีไ่ดรั้บจากรัฐบาล บางประเภท 

(www.humanservices.gov.au/immunisation) 

ขอ้ยกเวน้ทีถ่กูตอ้งจากขอ้ก าหนดเรือ่งการฉีดวคัซนีเสรมิสรา้งภมูคิุม้กันโรคมอียา่งเดยีวคอื 

เหตผุลทางการแพทย ์

ขอ้มลูเกีย่วกับการฉดีวคัซนึเสรมิสรา้งภมูคิุม้กันโร
ค 

โทรศัพท ์ เว็บไซต ์

National Immunisation Information Line  1800 671 811  
www.immunise.health.gov.au 

Australian Childhood Immunisation Register  1800 653 809 
www.humanservices.gov.au/acir  

กำรบรกิำรดำ้นทนัตกรรม 
สขุภาพชอ่งปากทีด่ ีเป็นสิง่ส าคัญ ส าหรับสขุภาพและความผาสกุท่ัวไป 

ทันตแพทยเ์อกชนเป็นผูใ้หบ้รกิารหลัก ดา้นการดแูลทันตกรรม โดยปกต ิ

ทันตแพทยเ์อกชนจะเก็บเงนิคา่บรกิาร รายชือ่ทันตแพทยเ์อกชนมอียูใ่น สมดุโทรศัพท ์

ทา่นอาจประสงคท์ีจ่ะท าประกันสขุภาพเอกชน เพือ่ครอบคลมุคา่บรกิารทันตกรรม  

Child Dental Benefits Schedule (ที ่www.humanservices.gov.au/childdental) 

ใหเ้งนิชว่ยเหลอืเด็กทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสม ทีม่อีายรุะหวา่งสองถงึ 17 ปี มากถงึ 1,000 เหรยีญ 

ส าหรับการบรกิารทันตกรรมพืน้ฐาน เงนิชว่ยเหลอืนีจ้ะก าหนดใหใ้ชไ้ดใ้นเฉพาะชว่งสองปีปฏทินิตดิตอ่กัน 

ถา้ทา่นมสีทิธิ ์Department of Human Services จะตดิตอ่ทา่น  

รัฐบาลรัฐและเขตปกครองตนเอง ใหบ้รกิารสขุภาพชอ่งปากบางประเภทฟร ี(รวมถงึ 

ฟันปลอมและยาแกป้วด) แกผู่ท้ีม่สีทิธถิอืบตัรสว่นลดของ Centrelink 

ตดิตอ่ศนูยก์ารแพทยห์รอืโรงพยาบาลทีใ่กลบ้า้นทา่นมากทีส่ดุ 

ส าหรับรายละเอยีดของการบรกิารในเขตของทา่น ตดิตอ่ Centrelink เพือ่หาวา่ท่านเป็นผูม้สีทิธหิรอืไม ่ 

http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/immunisation
http://www.immunise.health.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/childdental
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กำรบรกิำรดแูลผูส้งูอำยใุนออสเตรเลยี 
เมือ่ทา่นมอีายมุากขึน้ ทา่นสามารถเลอืกไดว้า่ใครจะเป็นผูด้แูลทา่น 

และทา่นตอ้งการทีจ่ะอาศยัอยูใ่นบา้นของทา่น หรอืยา้ยไปอยูบ่า้นดแูลผูส้งูอาย ุการบรกิารดแูลผูส้งูอาย ุ

ถกูออกแบบมาเพือ่ชว่ยทา่นใหม้ชีวีติอสิระ และใหท้า่นเลอืกการดแูลของตนเอง 

รัฐบาลออสเตรเลยีใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ แกผู่ใ้หบ้รกิารดแูลผูส้งูอายใุนออสเตรเลยีหลายแหง่ 

ถา้สถานการณ์สว่นตัวของทา่นเป็นไปได ้ก็เป็นทีค่าดหวงัวา่ทา่นจะชว่ยออกเงนิคา่ใชจ้า่ยในการดแูลทา่น 

เว็บไซต ์My Aged Care ที ่www.myagedcare.gov.au มขีอ้มลูเกีย่วกับทางเลอืกของทา่น 

และวธิเีขา้ถงึบรกิารดแูลผูส้งูอาย ุขอ้มลูจะชว่ยใหท้า่นเขา้ใจระบบการดแูลผูส้งูอาย ุ

และวธิเีขา้ถงึความชว่ยเหลอืและบรกิารตา่งๆ ขอ้มลูทีไ่ดแ้ปลแลว้มใีหท้ีเ่ว็บไซต ์

หรอืทา่นสามารถตดิตอ่ไปที ่My Aged Care โทร 1800 200 422 หรอืผา่นทาง TIS National 

เพือ่ปรกึษาเรือ่งความตอ้งการของทา่น ดา้นการดแูลผูส้งูอาย ุ

ทางเลอืกสองทางส าหรับการบรกิารดแูลผูส้งูอายคุอื: 

• ถา้ทา่นตอ้งการทีจ่ะอาศัยอยูท่ีบ่า้นตอ่ไป ทา่นสามารถขอความชว่ยเหลอืในดา้น 

กจิกรรมประจ าวนั ทีท่า่นไมส่ามารถท าไดด้ว้ยตนเอง เชน่การเปลีย่นหลอดไฟฟ้า การท าสวน 

การอาบน ้าและแตง่ตัว หรอืการออกไปซึอ้ของช า นอกจากนี ้

ทา่นยังสามารถขออปุกรณ์เชน่โครงเหล็กชว่ยเดนิ เพือ่ชว่ยใหท้า่นเดนิไดด้ว้ย  

• ทา่นสามารถทีจ่ะยา้ยเขา้ไปอยูบ่า้นดแูลผูส้งูอาย ุ

ถา้ทา่นรูส้กึวา่ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะอาศัยอยูใ่นบา้น ของตนตอ่ไปไดอ้กีแลว้  

My Aged Care สามารถปรกึษาหารอืกับทา่น เกีย่วกับความจ าเป็นของทา่น และจัดการใหม้กีารประเมนิ 

เพือ่คยุกับทา่นถงึรายละเอยีดเพิม่ขึน้ เกีย่วกับสถานการณ์ของทา่น 

และเพือ่ทีจ่ะไดด้วูา่ทา่นมคีณุสมบัตเิหมาะสม ทีจ่ะไดรั้บบรกิารดแูลผูส้งูอาย ุ

ทีไ่ดรั้บความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิจากรัฐบาลหรอืไม ่- ส าหรับ ขอ้มลูเพิม่เตมิ ไปที ่

www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment หรอืโทร 1800 200 422.  

รอ้งเรยีนเกีย่วกบักำรบรกิำรดแูล ผูส้งูอำยหุรอืดำ้นสุขภำพ 
ผูใ้ดก็ตามทีป่ระสงคจ์ะยืน่ค ารอ้งเรยีนเกีย่วกับบา้น Aged Care, การดแูลผูส้งูอายทุีบ่า้น 

หรอืการบรกิารของ Commonwealth Home Support Program มสีทิธิท์ีจ่ะตดิตอ่ Aged Care 

Complaints Commissioner นีเ่ป็นบรกิารฟร ีทา่นสามารถตดิตอ่ Aged Care Commissioner ไดท้าง: 

• ออนไลน ์– www.agedcarecomplaints.gov.au/ 

• โทรศัพท ์– โทร 1800 550 552 

• ลายลักษณ์อักษร - สง่ค ารอ้งเรยีนเป็นลายลักษณ์อักษรของทา่นถงึ: 

Aged Care Complaints Commissioner  

GPO Box 9848 (เมอืงหลวงทีท่า่นอยู ่และ รัฐ/เขตปกครองตนเอง) 

ทา่นสามารถตดิตอ่ My Aged Care ทีห่มายเลข 1800 200 422 หรอืผา่น MyAgedCare เว็บไซต ์ที ่

www.myagedcare.gov.au/ ถา้ทา่นมคีวามวติกกังวลเกีย่วกับประสบการณ์ทีท่า่นไดรั้บจาก 

My Aged Care 

http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment
https://www.agedcarecomplaints.gov.au/
https://www.agedcarecomplaints.gov.au/
http://www.agedcarecomplaints.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
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หากทา่นวติกกังวลเกีย่วกบับรกิารดแูลสขุภาพ ทีท่า่นหรอืผูอ้ ืน่ไดรั้บ 

ทา่นสามารถสง่ค ารอ้งเรยีนไปทีค่ณะกรรมรับฟังค ารอ้งเรยีนดา้นสขุภาพอสิระ 

ในรัฐหรอืเขตปกครองตนเองของทา่น 

รฐัหรอืเข
ต 

ปกครอง
ตนเอง 

หนว่ยงำนสนบัสนนุชุมชนสขุภำ
พด ี

โทรศพัท ์ เว็บไซต ์

ACT Human Rights Commission 02 6205 2222 
http://hrc.act.gov.au/olderpeopl

e 

NSW Health Care Complaints 1800 043 159 www.hccc.nsw.gov.au 

NT 
Health and Community 
Services Complaints 
Commission 

1800 004 474 www.hcscc.nt.gov.au 

Qld 
Office of the Health 
Ombudsman 

133 646 
http://www.oho.qld.gov.au  

SA 
Health and Community 
Services Complaints 
Commissioner 

1800 232 007 www.hcscc.sa.gov.au 

Tas. 
Office of the Health Complaints 
Commissioner 

1800 001 170 
www.healthcomplaints.tas.gov.

au 

Vic. 
Office of the Health Services 
Commissioner 

1800 136 066 www.health.vic.gov.au/hsc 

WA 
Health and Disability Services 
Complaints Office 

1800 813 583 www.hadsco.wa.gov.au 

หลงัจำกกำรเสยีชวีติ 
เมือ่ผูใ้ดเสยีชวีติในออสเตรเลยี แพทยจ์ะตอ้งเซ็นใบรับรองเพือ่ยนืยันการเสยีชวีติ 

ไมส่ามารถทีจ่ะจัดงานฌาปณกจิศพไดจ้นกวา่จะมใีบรับรองนี ้

งานศพในออสเตรเลยีอาจมคีา่ใชจ้า่ยสงู และอาจอยูใ่นระหวา่ง 4,000 ถงึ 15,000 เหรยีญ 

บางครัง้กรมธรรมป์ระกัน อาจชว่ยจา่ยคา่งานฌาปณกจิศพและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ หลังจากการเสยีชวีติ 

บางครัง้ผูท้ีเ่สยีชวีติอาจไดเ้ตรยีมการจา่ยคา่ฌาปกจิศพตนเองไปแลว้ 

หรอืไดแ้สดงความตอ้งการของเขาไวแ้ลว้ใน Will ของเขา 

Will (พนัิยกรรม) เป็นเอกสารทางกฎหมายทีท่ าเป็นลายลักษณ์อักษร ทีก่ลา่ววา่ผูเ้สยีชวีติตอ้งการ  

ใหท้รัพยส์นิของเขา แจกจา่ยออกไปอยา่งไร หลังจากทีเ่ขาเสยีชวีติ ใครจะเป็นผูด้แูลบตุร และค าสัง่อืน่ๆ 

เชน่ของขวญัใหก้ารกศุล และการบรจิาคอวยัวะ เพือ่ทีจ่ะใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย Will 

ตอ้งมผีูเ้ซ็นเป็นพยานสองคน ทีไ่มไ่ดรั้บผลประโยชนจ์าก Will ฉบับนัน้ โดยท่ัวไปแลว้ Will จะแตง่ตัง้ 

Executor (ผูจั้ดการมรดก) ไวด้ว้ย 

 Executor ของ Will มคีวามรับผดิชอบในการแจกจา่ยสนิทรัพยข์องผูเ้สยีชวีติ ใหก้ับบคุคลทีม่ชี ือ่ใน Will 

จัดการเรือ่งภาษีอสงัหารมิทรัพยข์องผูเ้สยีชวีติ และเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ค าสัง่ใน Will 

ถกูด าเนนิการไปอยา่งส าเร็จผล แตล่ะรัฐและเขตปกครองตนเอง ม ีPublic Trustee 

ผูท้ีส่ามารถท าหนา้ทีเ่ป็น Executor (โดยปกตจิะมคีา่บรกิาร) 

http://hrc.act.gov.au/olderpeople/
http://www.hccc.nsw.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.oho.qld.gov.au/
http://www.oho.qld.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.healthcomplaints.tas.gov.au/
http://www.healthcomplaints.tas.gov.au/
http://www.health.vic.gov.au/hsc
http://www.health.vic.gov.au/hsc
http://www.hadsco.wa.gov.au/
http://www.hadsco.wa.gov.au/
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ถา้บคุคลใดไมไ่ดท้ า Will ทิง้ไว ้มรดกของผูนั้น้จะถกูแบง่ ภายใตห้ลักการทีก่ฎหมายก าหนดไว ้

ถา้ไมม่ญีาตสินทิ มรดกนัน้อาจถกูจา่ยใหรั้ฐบาลของรัฐหรอืเขตปกครองตนเอง 

มคีวามชว่ยเหลอืให ้เพือ่จัดการกับความเศรา้โศก และความสญูเสยีผูเ้ป็นทีรั่ก  

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

ค ำแนะน ำ เว็บไซต ์
ตอ้งท าอะไรบา้ง 
หลังจากเสยีชวีติ 

www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-
following-death  

การท า Will www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-
and-power-of-attorney 

คา่ใชจ้า่ยงานฌาปณกจิศพ www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-
55s/paying-for-your-funeral 

Public Trustees www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-
community/wills-and-powers-of-attorney/wills  

Organ Donation Register www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/aus
tralian-organ-donor-register 

ความชว่ยเหลอืเมือ่มคีวามสญูเสยี www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-
community/death-and-bereavement  

 

https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death
https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death
http://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-power-of-attorney
https://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-your-funeral
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/wills-and-powers-of-attorney/wills
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-organ-donor-register
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/death-and-bereavement
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10 ครอบครวัของทำ่น 

ในหมวดนี ้
• การสมรสและความสมัพันธอ์ืน่ๆ 

• การบรกิารส าหรับเยาวชน 

• บดิามารดา 

• ความชว่ยเหลอืบตุร 

• ผูอ้าวโุส 

• การตามหาญาต ิ

• ครอบครัวของทา่น และ Centrelink 

ในออสเตรเลยี บทบาทของครอบครัว อาจแตกตา่งกันกับทีท่า่นเคยชนิ 

ผูช้ายและผูห้ญงิมสีทิธแิละความรับผดิชอบเทา่เทยีมกัน 

เป็นทีย่อมรับและเป็นสิง่ปกตทิีทั่ง้ผูช้ายและผูห้ญงิไปท างาน 

ผูช้ายและผูห้ญงิแบง่ความรับผดิชอบในครัวเรอืน เชน่ การดแูลบตุร ท าอาหาร และท าความสะอาด 

สมาชกิครอบครัวบางคน จะปรับตัวเขา้กับชวีติใหมข่องเขาในออสเตรเลยี ไดเ้ร็วกวา่คนอืน่ ตัวอยา่งเชน่ 

บอ่ยครัง้ทีเ่ด็กๆจะเรยีนภาษาอังกฤษไดเ้ร็วกวา่บดิามารดาของพวกเขา  

เป็นสิง่ส าคัญทีจ่ะปรับตัวเขา้กับชวีติใหมข่องทา่น ดว้ยการท ารว่มกันในฐานะครอบครัว 

ทา่นอาจตอ้งขอความชว่ยเหลอื และในบทนีใ้หข้อ้มลูเกีย่วกับการบรกิารบางอยา่งทีม่ใีห ้

ในออสเตรเลยีการขอความชว่ยเหลอืเพือ่ชว่ยครอบครัวของทา่น เป็นสิง่ปกตแิละเป็นทยีอมรับ ไปที ่

www.humanservices.gov.au/servicefinder ส าหรับลงิคไ์ปสู ่ความชว่ยเหลอืจากรัฐบาลและชมุชน. 

กำรสมรสและควำมสมัพนัธอ์ ืน่ๆ 
1800RESPECT ใหค้ าปรกึษา ขอ้มลู และบรกิารสง่ตอ่ ส าหรับผูท้ีแ่สวงหาความชว่ยเหลอืหรอืขอ้มลู 

เกีย่วกับความรนุแรงในครอบครัวและในบา้น และการท ารา้ยทางเพศ มผีูใ้หค้ าปรกึษาระดับอาชพี ตลอด 

24 ชัว่โมงตอ่วนั เจ็ดวนัตอ่สปัดาห ์เขาสามารถชว่ยทกุคนทีว่ติกกังวลเกีย่วกบัเพือ่น ญาต ิเพือ่นรว่มงาน 

หรอืลกูคา้ โทร 1800 737 732 หรอืไปที ่www.1800respect.org.au  

Family Relationship Advice Line ใหข้อ้มลูเกีย่วกับปัญหาความสมัพันธใ์นครอบครัว 

ค าแนะน าเรือ่งการปฏบิัตตินเป็นบดิามารดาหลังแยกทางกัน และสง่ตอ่ผูท้ีโ่ทร ใหไ้ปหาบรกิารในทอ้งถิน่ 

ทีช่ว่ยครอบครัวใหส้รา้งความสมัพันธท์ีด่ขี ึน้ หรอืจัดการกับการแยกทางกันอยู ่

สายค าแนะน าปฏบิัตกิารตัง้แต ่8.00น. ถงึ 20.00น. วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร,์ และ 10.00น. ถงึ 16.00น. 

ในวนัเสาร ์ยกเวน้วนัหยดุราชการแหง่ชาต ิโทร 1800 050 321 (โทรฟร)ี หรอืไปที ่

www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-advice-

line.aspx 

Family Relationships Online ใหข้อ้มลูเกีย่วกับความสมัพันธใ์นครอบครัวและการแยกทางกัน 

ครอบครัวสามารถคน้หาบรกิาร ทีจ่ะชว่ยจัดการปัญหาความสมัพันธแ์ละการเตรยีมการส าหรับบตุร 

หลังการแยกทางกัน ไปที ่www.familyrelationships.gov.au 

http://www.humanservices.gov.au/servicefinder
http://www.1800respect.org.au/
http://www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-advice-line.aspx
http://www.familyrelationships.gov.au/
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MensLine Australia ใหบ้รกิารดา้นค าปรกึษา ขอ้มลู และการสง่ตอ่ 

เพือ่ชว่ยผูช้ายทีม่ปัีญหากับชวีติครอบครัวของเขา และความสมัพันธห์ลักของเขา นอกจากนี ้

บรกิารนีย้ังใหค้วามชว่ยเหลอืและขอ้มลู แกผู่ห้ญงิและสมาชกิครอบครัว ซึง่วติกกังวลเกีย่วกับคูค่รอง 

สาม ีหรอืบดิา เม็นสไลนอ์อสเตรเลยีปฏบิตักิารตลอด 24 ชัว่โมงตอ่วนั เจ็ดวันตอ่สปัดาห ์โทร 

1300 789 978 หรอืไปที ่www.mensline.org.au  

กำรบรกิำรส ำหรบัเยำวชน 
องคก์รชมุชนหลายองคก์รมโีปรแกรมส าหรับผูท้ีม่อีายตุ า่กวา่ 25 ปี 

คนท างานกับผูเ้ยาวม์คีณุวฒุแิละมปีระสบการณ์ และเขาใหข้อ้มลู ความชว่ยเหลอื 

และกจิกรรมแกเ่ยาวชน ในสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภัย บอ่ยครัง้จะจัดในศนูยเ์ยาวชนหรอืเทศบาลทอ้งถิน่ 

ส าหรับความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ: 

กำรบรกิำรเยำวชนแหง่ชำต ิ โทรศพัท ์ เว็บไซต ์

Kids Helpline – ใหค้ าปรกึษา 

ตลอด 24 ชัว่โมง 

ส าหรับผูม้อีายจุากหา้ปีถงึ 25 ปี 

1800 551 800 www.kidshelpline.com.au 

Headspace – 

บรกิารการเขา้แทรกแซง 

โดยเร็ว ส าหรับผูท้ีอ่าย ุ12 ถงึ 25 ปี 

1800 650 890 http://headspace.org.au 

YouthBeyondBlue –ชว่ยผูเ้ยาว ์

จัดการกับความซมึเซาและสขุภาพจติ  

ตลอด 24 ชัว่โมง 

1300 22 4636  www.youthbeyondblue.com  

Department of Education and 

Training 
 https://education.gov.au/youth 

Generation Success – 

ทรัพยากรชว่ยผูเ้ยาวท์ีท่ างาน 
 

www.employment.gov.au/generation-success-

youth-employment-initiative 

Youth Employment  www.employment.gov.au/job-seekers-0  

ลงิคจ์าก Australian Institute of 

Family Studies 
 

https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-

and-telephone-counselling-services-children-y 

Reconnect - ชว่ยผูท้ีอ่าย ุ12 ถงึ  

18 ปี ผูไ้มม่ทีีอ่ยูอ่าศัย หรอืเสีย่ง 

กับการไมม่ทีีอ่ยูอ่าศัย 

 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-

support/programmes-

services/homelessness/reconnect/reconnect-

services  

http://www.mensline.org.au/
http://www.kidshelpline.com.au/
http://headspace.org.au/
http://www.youthbeyondblue.com/
https://www.youthbeyondblue.com/help-someone-you-know/what-to-do-in-an-emergency/get-immediate-support
https://education.gov.au/youth
https://education.gov.au/youth
http://www.employment.gov.au/generation-success-youth-employment-initiative
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/homelessness/reconnect/reconnect-services
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/homelessness/reconnect/reconnect-services
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/homelessness/reconnect/reconnect-services
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/homelessness/reconnect/reconnect-services
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/homelessness/reconnect/reconnect-services
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กำรบรกิำรเยำวชนแหง่ชำต ิ โทรศพัท ์ เว็บไซต ์

Office of the Children’s eSafety 

Commissioner –เพือ่รายงาน 

การกลั่นแกลง้ทีร่นุแรง 

ทางโลกออนไลน ์

ซึง่ตัง้เป้าหมายไปทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่  

18 ปี 

 www.esafety.gov.au/reportcyberbullying 

 

รัฐและเขตปกครองตนเองใหบ้รกิารเยาวชนเขน่กัน: 

รฐัหรอืเขต 
ปกครองตนเ
อง 

กำรบรกิำรเยำวชน เว็บไซต ์

ACT Youth InterACT  www.youth.act.gov.au 

NSW Youth NSW  www.youth.nsw.gov.au  

NT Office of Youth Affairs  www.youth.nt.gov.au 

Qld Queensland Youth www.communityservices.qld.gov.au/youth 

SA South Australia Youth Site www.officeforyouth.sa.gov.au 

Tas. Office of Children and Youth Affairs www.linkzone.tas.gov.au 

Vic. Youth Central www.youthcentral.vic.gov.au 

WA Office for Youth 
www.wa.gov.au/information-about/your-

community/youth  

 

ตดิตอ่ เทศบาลทอ้งถิน่ ส าหรับโปรแกรมสนัทนาการและโปรแกรมอืน่ๆส าหรับเยาวชน 

บดิำมำรดำ 
คนออสเตรเลยีใหค้ณุคา่ของการเป็นบดิามารดา แตย่อมรับวา่การทีจ่ะเป็นบดิามารดาที ่'ด'ี 

นัน้ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย มขีอ้มลูและการขว่ยเหลอืใหจ้ากหลายองคก์ร 

การฝึกวนัิยบตุรเป็นสว่นส าคัญสว่นหนึง่ของการเป็นบดิามารดา 

แตก่ารท าโทษทางรา่งกายในออสเตรเลยีนัน้ เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 

ทา่นสามารถใชก้ารฝึกวนัิยรปูแบบอืน่ๆ เชน่ ยกเลกิสทิธพิเิศษ 

หรอืใหบ้ตุรของทา่นเขา้ไปอยูใ่นหอ้งของเขา ใหร้างวลับตุรเมือ่เขาประพฤตดิ ี

และน าเขาดว้ยการท าตนเป็นตัวอยา่งทีด่ ี

หากทา่นมปัีญหาในการฝึกวนัิยบตุรของทา่น ควรขอความชว่ยเหลอืจากบรกิาร ดา้นการใหค้ าปรกีษา 

และดา้นการสนับสนุนการเป็นพอ่แม ่ 

http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
http://www.youth.act.gov.au/
http://www.youth.nsw.gov.au/
http://www.youth.nt.gov.au/
http://www.communityservices.qld.gov.au/youth
http://www.officeforyouth.sa.gov.au/
http://www.linkzone.tas.gov.au/
http://www.youthcentral.vic.gov.au/
http://www.wa.gov.au/information-about/your-community/youth
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ขอ้มลูส ำหรบัพอ่แม ่ เว็บไซต ์

Family and Relationship Advice Line 

(โทรศัพท ์1800 050 321) 
www.familyrelationships.gov.au  

MyChild 
www.mychild.gov.au/ 

Raising Children Network 
www.raisingchildren.net.au  

Australian Childhood Foundation –  
รวมถงึขอ้มลูทีแ่ปลแลว้ 

http://www.kidscount.com.au/en 

การเป็นพอ่แมข่องวยัหนุ่มสาว  
www.abcdparenting.org  

Kidsafe 
www.kidsafe.com.au 

ลงิคก์ฎหมายออสเตรเลยี 

www.australia.gov.au/information-and-

services/family-and-community/caring-for-

children 

ควำมชว่ยเหลอืบตุร 
โครงการ Child Support ซึง่บรหิารจัดการโดย Department of Human Services 

ใหค้วามชว่ยเหลอืบดิามารดาทีแ่ยกกันอยู ่จัดการเรือ่งเงนิชว่ยเหลอืบตุร 

เพือ่ผลประโยชนข์องบตุรของเขา 

โปรดตดิตอ่กระทรวงเพือ่ปรกึษาเกีย่วกับทางเลอืกส าหรับความชว่ยเหลอืบตุร 

ควำมชว่ยเหลอืบตุร รำยละเอยีดกำรตดิตอ่ 

Child Support เว็บไซต ์  www.humanservices.gov.au/childsupport 

โทรศัพท ์Child Support 131 272 

ขอ้มลูเป็นภาษาอืน่ๆ www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

ขอ้มลูส าหรับ ผูอ้พยพ ผูล้ีภ้ัย และผูเ้ยีย่มเยอืน www.humanservices.gov.au/multicultural 

ผูอ้ำวโุส 
องคก์รหลายองคก์รจากรัฐบาล เอกชน และชมุชน ทีใ่หบ้รกิารแกผู่ท้ีม่อีายเุกนิ 50 ปี 

รัฐบาลออสเตรเลยีบรกิาร: 

• Age Pension - ใหค้วามชว่ยเหลอืเงนิรายได ้และไดบ้ัตรสว่นลด 

ส าหรับชาวออสเตรเลยีอาวโุสทีม่สีทิธิ ์ดทูี ่www.humanservices.gov.au/agepension 

• My Aged Care - มขีอ้มลูเกีย่วกับทางเลอืกของทา่น และจะเขา้ถงึบรกิารไดอ้ยา่งไร ที ่

www.myagedcare.gov.au 

ดบูทนีด้ว้ย บทที ่9 สขุภาพและความผาสกุ  

ทกุรัฐและเขตปกครองตนเองมโีครงการ Seniors Cardบัตรนแีจกฟร ี

และท าใหผู้ถ้อืบัตรมสีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บสว่นลดและการลดราคา (concession และ discount) 

จากธรุกจิตา่งๆทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.raisingchildren.net.au/
http://www.kidscount.com.au/en
http://www.abcdparenting.org/
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/caring-for-children
http://www.humanservices.gov.au/childsupport
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/agepension
http://www.myagedcare.gov.au/
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ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

ขอ้มลูส ำหรบัผูส้งูอำย ุ โทรศพัท ์ เว็บไซต ์

Centrelink  132 300 www.humanservices.gov.au/olderaustralians 

My Aged Care 1800 200 422 www.myagedcare.gov.au  

โครงการ Seniors Card   www.australia.gov.au/information-and-

services/benefits-and-payments/older-

australians/seniors-card  

AusGov –  

ผูส้งูอายอุอสเตรเลยี 

 www.australia.gov.au/information-and-

services/benefits-and-payments/older-

australians 

กำรตำมหำญำต ิ
สภากาชาด (Red Cross) ออสเตรเลยี ใหบ้รกิารดา้นการสบืหาและสง่ขา่วถงึญาต ิ

ทีต่อ้งแตกแยกกันเนือ่งจากสงคราม ความไมส่งบทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิ

เครอืขา่ยของสงัคมสภากาชาด (Red Cross) ท่ัวโลก 

ชว่ยคนหาสมาชกิครอบครัวทีส่ญูหายในตา่งประเทศ นอกจากนี ้

ยังชว่ยผูท้ีอ่ยูต่า่งประเทศตามหาผูท้ีก่ าลังอาศัยอยูใ่นออสเตรเลยีเวลานี ้

เพือ่ตดิตอ่ บรกิารตดิตามรอ่งรอยและผูล้ีภ้ัยระหวา่งชาตขิองสภากาชาด (Red Cross International 

Tracing and Refugee Service): 

สภำกำชำดออสเตรเลยี รำยละเอยีดกำรตดิตอ่ 

อเีมล ์ natinfo@redcross.org.au 

เว็บไซตส์ภากาชาด  www.redcross.org.au 

National 03 9345 1800 

ACT 02 6234 7600 

NSW 02 9229 4111 หรอื โทรฟร ี1800 812 028 

NT 08 8924 3900 

Qld 07 3367 7222 หรอื โทรฟร ี1300 554 419 

SA 08 8100 4500 

Tas. 03 6235 6077 

Vic. 03 8327 7700 หรอื โทรฟร ี1800 131 701 

WA 08 9225 8888 หรอื โทรฟร ี1800 810 710 

 

http://www.humanservices.gov.au/olderaustralians
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians/seniors-card
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians/seniors-card
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians/seniors-card
mailto:natinfo@redcross.org.au
http://www.redcross.org.au/
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ครอบครวัของทำ่น และ Centrelink 
Department of Human Services ชว่ยเหลอืเงนิสวสัดกิารสงัคม สขุภาพ และอืน่ๆ ผา่นทาง Centrelink 

และ Medicare จ านวนเงนิทีช่ว่ยเหลอืมากแคไ่หน ขึน้กับความจ าเป็นของแตล่ะคนและแตล่ะครอบครัว 

ตดิตอ่ Centrelink ทันทเีพือ่ขอความชว่ยเหลอืหาก สถานการณ์ ของทา่นเปลีย่นไป ตัวอยา่งเชน่ 

หากทา่นมบีตุร ไมม่งีานท า หรอืป่วย 

Centrelink ชว่ยประชากรใหส้ามารถใชช้วีติอยูไ่ดด้ว้นตนเอง และชว่ยในการหางานท า 

และในขณะเดยีวกันก็สนับสนุนผูท้ีต่กยาก นอกจากนี ้Centrelink 

ยังสนับสนุนผูท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอืพเิศษ ในระหวา่งแตล่ะขัน้ของชวีติ 

เชน่การวางแผนเมือ่ถงึเวลาเกษียณ หรอืเจ็บป่าย หรอืชว่งวกิฤต 

ในหมวดนี ้
• ยนืยันอัตลกัษณ์ของทา่น  

• ความชว่ยเหลอืเป็นภาษาอืน่ๆ  

• ใหค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ตดิตอ่กับ Centrelink 

• ระยะรอคอยส าหรับ Centrelink  

• การยืน่ค ารอ้งขอเงนิชว่ยเหลอืจาก Centrelink 

• เงนิชว่ยเหลอืครอบครัว 

• พลเมอืงนวิซแีลนด ์(ผูท้ีไ่มใ่ชพ่ลเมอืงออสเตรเลยี)  

• Crisis Payment ส าหรับผูล้ีภั้ยและผูเ้ขา้เมอืงตามโครงการมนุษยชนr  

• การบรกิารอืน่ๆของ Centrelink  

• การไดส้ว่นลดส าหรับผูม้รีายไดต้ า่  

• การเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ 

• นยิามของคูค่รอง 

• การทบทวนและการอทุธรณ์ 

• ความเป็นสว่นตัวของขอ้มลูของทา่น 

• เยาวชน 

• การประกันความชว่ยเหลอื 

ยนืยนัอัตลกัษณข์องทา่น 
เมือ่ไปที ่Centrelink ทา่นจะตอ้งแสดงเอกสารเพือ่ ยนืยันอัตลกัษณ์ของทา่น 

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity ตัวอยา่งเชน่ หนังสอืเดนิทาง 

และเอกสาร การเดนิทางอืน่ๆ รายละเอยีดบัญชธีนาคาร หรอืรายละเอยีดของทีพั่กอาศัย 

ควำมชว่ยเหลอืเป็นภำษำอืน่ๆ 

ขอ้มลูเป็นภำษำอืน่ๆ 
Centrelink ม ีขอ้มลูทีแ่ปลแลว้ มากมาย ที ่เกีย่วกับเงนิชว่ยเหลอืและการบรกิาร ทีท่า่นสามารถอา่น ด ู

หรอืฟัง ไดท้ี ่www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language 

Centrelink มชีดุวดิโีอเรือ่ง ใหมต่อ่ออสเตรเลยี ใน 10 ภาษา รวมถงึเรือ่งเชน่เงนิชว่ยเหลอื หางานท า 

บัตรMedicare และ Health Care Card ทา่นสามารถเขา้ด ูวดิโีอ ไดท้ี ่

www.humanservices.gov.au/yourlanguage 

http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity
http://www.humanservices.gov.au/%20yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
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กำรบรกิำรทำงโทรศพัทใ์นพหภุำษำ 
หากทา่นพดูภาษาอืน่ๆทีไ่มใ่ชภ่าษาอังกฤษ ทา่นสามารถใชบ้รกิารโทรศัพทพ์หภุาษาได ้โทร 131 202 

(8.00น. - 17.00น. เวลาทอ้งถิน่) แลว้พดูกับใครสกัคนดว้ยภาษาของทา่น 

เกีย่วกับเงนิชว่ยเหลอืและการบรกิารของ Centrelink 

ลำ่ม 
หากทา่นพดูภาษาอังกฤษไมไ่ด ้Centrelink สามารถจัดหาลา่มใหไ้ปทีห่มายนัดของทา่น 

โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย เพือ่ทีจ่ะจัดหาลา่ม โทร 131 202 หรอืขอที ่Centrelink Service Centre 

ในทอ้งถิน่ของทา่น 

กำรแปลเอกสำรของทำ่น 
Centrelink สามารถจัดการเรือ่งการแปลเอกสาร 

ทีท่า่นตอ้งการเพือ่ชว่ยในการยืน่ค ารอ้งขอเงนิชว่ยเหลอืและการบรกิาร เป็นบรกิารฟร ีโทร 131 202 

หรอืถามที ่Centrelink Service Centre ในทอ้งถิน่ของทา่น 

เจำ้หนำ้ทีท่ ีใ่หบ้รกิำรพหวุฒันธรรม 
เจา้หนา้ทีใ่หบ้รกิารพหวุัฒนธรรม (ดทูี ่www.humanservices.gov.au/mso) 

ใหข้อ้มลูเกีย่วกับโปรแกรมของ Centrelink ใหบ้รกิาร แกช่มุชนผูอ้พยพและผูล้ีภ้ัย 

และใหค้ าปรกึษาในหลายเรือ่ง เพือ่ชว่ยปรับปรงุการบรกิาร 

จดหมำยจำก Centrelink 
ทา่นตอ้งอา่นจดหมายทัง้หมดที ่Centrelink สง่ใหท้า่น และตอบถา้จ าเป็น โทร 131 202 

หากทา่นตอ้งการใหม้ผีูอ้ธบิายจดหมายเป็นภาษาของทา่น 

ใหค้วำมชว่ยเหลอืเมือ่ ท ำธรุกจิกบั Centrelink 
ทา่นสามารถเสนออกีบคุคลหนีง่หรอืองคก์ร ('ผูแ้ทน') ใหท้ าหนา้ทีแ่ทนทา่น ดทูี ่

www.humanservices.gov.au/nominees 

Centrelink  รำยละเอยีดกำรตดิตอ่ 

Centrelink 
www.humanservices.gov.au/centrelink 

ขอ้มลูส าหรับ ผูอ้พยพ ผูล้ีภ้ัย 

และผูเ้ยีย่มเยอืน 
www.humanservices.gov.au/multicultural  

ขอ้มลูเป็นภาษาอืน่ๆ  
www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

ส าหรับขอ้มลูเป็นภาษาอืน่ๆ 131 202 

เจตนาทีจ่ะยืน่ค ารอ้ง 
www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim  

ยนืยันอัตลกัษณ์ของทา่น 

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-

identity  

ไปที ่ศนูยบ์รกิาร 
www.humanservices.gov.au/findus 

 

http://www.humanservices.gov.au/mso
http://www.humanservices.gov.au/nominees
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity
http://www.humanservices.gov.au/findus
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ระยะรอคอยส ำหรบั Centrelink 
ผูม้ถี ิน่พ านักทีเ่พิง่มาถงึหรอืผูอ้พยพชัว่คราว (ยกเวน้ผูล้ ีภั้ยหรอืผูเ้ขา้เมอืงตามโครงการมนุษยชน)  

ตอ้งรอ 104 สปัดาห ์(Newly Arrived Resident's Waiting Period) 

กอ่นทีจ่ะไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืและสทิธปิระโยชนส์ว่นมาก ระยะรอคอย ไมใ่ชก้ับเงนิชว่ยเหลอืครอบครัว  

(ด ูเงนิชว่ยเหลอืครอบครัว), ส าหรับ ขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่www.humanservices.gov.au/families  

ความยาวนานของระยะรอคอย และมันใชก้ับใครนัน้แตกตา่งกันไป ตามประเภทของสทิธปิระโยชน ์

และวนัทีม่าถงึออสเตรเลยี และระยะเวลาทีอ่ยูใ่นออสเตรเลยีในฐานะผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นออสเตรเลยี 

ของทกุครัง้ในชวีติของทา่น จะนับรวมไปสูร่ะยะรอคอย 

ในระหวา่งระยะรอคอย ทา่นสามารถทีจ่ะลงทะเบยีนกบ้ jobactive เพือ่ขอความชว่ยเหลอืในการหางาน 

นอกจากนี ้ทา่นยังสามารถใชส้ ิง่อ านวยความสะดวก บรกิารตนเองในการหางานท า ซึง่มใีหท้ี ่Centrelink 

Service Centres ดว้ย 

กำรยกเวน้จำก Newly Arrived Resident's Waiting Period 
การยกเวน้จาก Newly Arrived Resident's Waiting Period ใชก้ับ: 

• พลเมอืงออสเตรเลยี 

• สมาชกิครอบครัวของพลเมอืงออสเตรเลยี  

หรอืผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูร่ะยะยาว 

• ผูใ้ดผูห้นึง่หรอืสมาชกิครอบครัวของผูท้ีม่าถงึภายใตโ้ปรแกรมมนุษยธรรม 

• ผูถ้อืวซีา่ซบัคลาสบางประเภท 

หากทา่นตกอยูใ่นความยากล าบากเพราะสถานการณ์เปลีย่นไปอยา่งแทจ้รงิ 

ทา่นอาจไดส้ทิธปิระโยชนพ์เิศษทันท ีการตกงานหรอืไมส่ามารถหางานท าไดนั้น้ 

ตามปกตไิมถ่อืเป็นการเปลีย่นแปลงอยา่งแทจ้รงิของสถานการณ์ โปรดยืน่ค ารอ้งกับ Centrelink 

เพือ่หาวา่ทา่นมคีณุสมบัตเิหมาะสมส าหรับสทิธปิระโยชนน์ีห้รอืไม ่

ขอ้ก ำหนดผูม้ถี ิน่ท ีอ่ยูท่ ีก่ ำลงัคอยสทิธิ ์ 
เงนิบ านาญและเงนิชว่ยเหลอืบางอยา่ง ไมม่รีะยะรอคอยของผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูท่ีเ่พิง่มาถงึ 

แตม่รีะยะรอคอยส าหรับ ‘ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูท่ีก่ าลังคอยมสีทิธิ’์ ส าหรับ:  

• Parenting Payment and Widow Allowance: 104 สปัดาห ์

• Age Pension and Disability Support Pension: 10 ปี 

มขีอ้ยกเวน้บางประการ ตัวอยา่งเชน่ ถา้ทา่นเป็นผูล้ีภั้ยหรอืผูเ้ขา้เมอืงตามโครงการมนุษยชน 

หรอืทา่นกลายเป็นหมา้ย พกิาร 

หรอืบดิาหรอืมารดาเลีย้งเดีย่วหลังจากกลายเป็นผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูอ่อสเตรเลยีแลว้ 

ทา่นอาจมสีทิธไิดรั้บเงนิบ านาญ หากทา่นอาศัยอยูใ่นประเทศทีม่ ี

ขอ้ตกลงดา้นสวสัดกิารสงัคมระหวา่งประเทศ กับออสเตรเลยี 

ซึง่ครอบคลมุเงนิชว่ยเหลอืทีท่า่นยืน่ค ารอ้งขอ ออสเตรเลยีมขีอ้ตกลงสวสัดกิารสงัคมกับ 29  

ประเทศ ซึง่มรีายชือ่อยูท่ี ่www.humanservices.gov.au/issa 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ เงนิบ านาญ รวมถงึการยืน่ค ารอ้งขอเงนิบ านาญตา่งประเทศ 

หรอืการยืน่ค ารอ้งขอเงนิบ านาญออสเตรเลยี ขณะทีอ่าศัยอยูต่า่งประเทศ ไปที ่

www.humanservices.gov.au/international 

http://www.humanservices.gov.au/issa
http://www.humanservices.gov.au/international
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กำรยืน่ค ำรอ้งขอเงนิชว่ยเหลอื จำก Centrelink 
เพือ่ทีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอเงนิสวสัดกิารสงัคม ทา่นตอ้งลงทะเบยีน 'Intent to Claim (เจตนาทีจ่ะยืน่ค ารอ้ง)’ 

ซึง่เป็นการบอกให ้Centrelink ทราบวา่ท่านมเีจตนาทีจ่ะขอรับเงนิชว่ยเหลอื 

ซึง่ทา่นสามารถทีจ่ะท าไดอ้อนไลน ์ไปทีส่ านักงาน หรอืทางโทรศัพท ์

ทา่นจะท าดว้ยตนเองหรอืใหผู้อ้ ืน่ท าแทนทา่นก็ได ้

หากใบค ารอ้งของทา่นไดรั้บการอนุมัต ิเงนิชว่ยเหลอืหรอืบตัรสว่นลดจะเริม่จากวนัทีท่า่นลงทะเบยีน 

'Intent to Claim’ (หากทา่นมคีณุสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะรับเงนิชว่ยเหลอื หรอืบตัรสว่นลดในวนันัน้ 

และทา่นยืน่แบบฟอรม์ค ารอ้งขอเงนิชว่ยเหลอื ทีก่รอกสมบรูณ์แลว้กลับภายใน 14 วนั) 

เงนิชว่ยเหลอืจาก Centrelink สว่นใหญแ่ลว้ มใีหเ้ฉพาะผูท้ีก่ าลังอาศัยอยูใ่นออสเตรเลยี และ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูอ่อสเตรเลยี เทา่นัน้ (ไปที ่www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-

descriptions) 

ผูถ้อืวซีา่ชัว่คราวบางประเภทก็อาจจะมสีทิธิ ์ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่ับประเภทของเงนิชว่ยเหลอื 

ทา่นอาจตอ้งมคีณุสมบตัติามระยะรอคอย ของผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูท่ีก่ าลังรอสทิธิ ์หรอื Newly Arrived 

Resident's Waiting Period นอกจากไดรั้บการยกเวน้ ระยะรอคอยอืน่ๆอาจถกูน ามาใชด้ว้ย ดทูี ่

ระยะรอคอยส าหรับ Centrelink  

ทา่นตอ้งมหีมายเลขผูเ้สยีภาษี (TFN) เพือ่ทีจ่ะไดรั้บเงนิสนับสนุนรายได ้

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงถงึเงนิชว่ยเหลอื ทีท่า่นอาจมสีทิธไิดรั้บ ขึน้อยูก่ับสถานการณ์ของทา่น: 

สถำนกำรณ์ 
ของทำ่น 

โทรศพัท ์ เงนิชว่ยเหลอืจำก 
Centrelink  

เงนิชว่ยเหลอืนีจ้ะชว่ย 

ฉันก าลังหางานท า 132 850 Newstart 

Allowance และ/หรอื 
Youth Allowance  

หากทา่นก าลังหางานทีไ่ดรั้บเงนิคา่จา้ง 

หรอืก าลังท าการฝึกอบรมทีไ่ดรั้บการอนุมตั ิ

หรอืกจิกรรมอืน่ๆทีอ่าจจะเพิม่โอกาสในการไดง้านท า 

ฉันก าลังเรยีนหนังสื

อหรอืฝึกอบรม 

132 490 Youth Allowance  หากทา่นอาย ุ15-24 ปี ก าลังเรยีนเต็มเวลา 

หรอืเป็นผูฝึ้กงานออสเตรเลยีเต็มเวลา 

หรอืกจิกรรมทีไ่ดรั้บการอนุมัตอิืน่ๆ 

  Austudy หากทา่นอายตุัง้แต ่25 ปี ขึน้ไป ก าลังเรยีนเต็มเวลา 

หรอืเป็นผูฝึ้กงานออสเตรเลยีเต็มเวลา 

ฉันตอ้งการความชว่

ยเหลอืในภาวะวกิฤ

ต 

132 850 Crisis Payment  เป็นเงนิชว่ยเหลอืครัง้เดยีวหากทา่น:: 

• เพิง่มาถงึออสเตรเลยีในฐานะผูล้ีภ้ัยหรอืผูเ้ขา้เมอื

งตามโครงการมนุษยชน 

• ไมส่ามารถอาศัยอยูใ่นบา้นของทา่นเนือ่งจาก 

ไดรั้บความเสยีหายจากไฟไหมห้รอืน ้าทว่ม 

• ทา่นไดอ้อกจากบา้นของทา่นเนือ่งจากความรนุแร

งในครอบครัว 

• ทา่นเพิง่ออกจากคกุ 

http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions
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สถำนกำรณ์ 
ของทำ่น 

โทรศพัท ์ เงนิชว่ยเหลอืจำก 
Centrelink  

เงนิชว่ยเหลอืนีจ้ะชว่ย 

  Special Benefit หากทา่นมคีวามเดอืดรอ้นทางการเงนิอยา่งสาหัส 

อันเนือ่งจากสถานการณ์ทีอ่ยูน่อกเหนอืความควบคมุ

ของทา่น 

ฉันตอ้งดแูลผูอ้ ืน่ 132 717 Carer Payment หากทา่นเป็นผูด้แูล 

และไมไ่ดส้นับสนุนตนเองจากงานทีไ่ดรั้บคา่จา้ง 

เพราะความเรยีกรอ้งจากบทบาทของการเป็นผูด้แูล 

  Carer Allowance 

(รายไดเ้สรมิ) 

หากทา่นเป็นบดิามารดาหรอืผูด้แูล 

ซึง่ท าการดแูลประจ าวนัเพิม่ขึน้และเอาใจใส:่  

- ผูใ้หญห่รอืเด็กพกิาร หรอืมปัีญหาสขุภาพ 

- ผูใ้หญท่ีอ่อ่นแอหรอืสงูอาย ุ

ฉันป่วย 

ไดรั้บบาดเจ็บ 

หรอืพกิาร 

13 2717 Disability Support 

Pension 

หากทา่นพกิารทางรา่งกาย ปัญญา หรอืจติ 

ซึง่กดีขวางทา่นจากการท างานอยา่งนอ้ยในสองปีตอ่

ไป หรอืหากทา่นตาบอดถาวร 

  Sickness 

Allowance 

หากทา่นท างานหรอืเรยีนหนังสอืเต็มเวลา 

แตไ่มส่ามารถท างานหรอืเรยีนไดช้ัว่คราว 

เนือ่งจากปัญหาสขุภาพ 

และทา่นมงีานหรอืการเรยีนทีท่า่นจะตอ้งกลับไป 

เมือ่ทา่นมสีขุภาพดขีืน้ 

ฉันก าลังจะปลดเกษี

ยณหรอืเกษียณแลว้ 

13 2300 Age Pension หากทา่นไมม่รีายไดพ้อเพยีงทีจ่ะสนับสนุนตนเองในต

อนเกษียณ 

ฉันตอ้งการความชว่

ยเหลอืหลังจากทีบุ่

คคลหนึง่เสยีชวีติ 

13 2300 Bereavement 

Payment 

หากคูค่รองของทา่น บตุร 

หรอืบคุคลทีท่า่นไดด้แูลเสยีชวีติ 

และทา่นไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืจาก Centrelink 

  Bereavement 

Allowance 

หากคูค่รองของทา่นเสยีชวีติในเร็วๆนี ้

และทา่นไมไ่ดรั้บเงนิชว่ยเหลอืจาก Centrelink. 

 

รายการเงนิชว่ยเหลอืจาก Centrelinkทัง้หมด อยูท่ี ่www.humanservices.gov.au/centrelink  

เงนิชว่ยเหลอืครอบครวั 
หากทา่นมบีตุรทีอ่ยูใ่นความดแูล Centrelink ใหเ้งนิชว่ยเหลอืหลายประเภท 

เพือ่สนับสนุนครอบครัวดา้นการงานและความรับผดิชอบของเขา 

http://www.humanservices.gov.au/centrelink
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ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

ความชว่ยเหลอืทีท่า่นอาจมสีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บ ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ของครอบครัวของทา่น รวมถงึอาย ุ

จ านวนบตุร และรายไดข้องครอบครัว 

โดยท่ัวไปแลว้ ทา่นตอ้งถอืวซีา่ถาวรและอาศัยอยูใ่นออสเตรเลยี 

เพือ่มสีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืครอบครัว แตม่ขีอ้ยกเวน้บางอยา่ง 

เงนิชว่ยเหลอืครอบครวั เงนิชว่ยเหลอืนีจ้ะชว่ย... 

Family Tax Benefit Part A 

 

ชว่ยคา่เลีย้งดเูด็ก 

Family Tax Benefit Part B 

 

ใหค้วามชว่ยเหลอืครอบครัวเพิม่เตมิ รวมถงึบดิามารดาเลีย้งเดีย่ว 

ครอบครัวทีม่รีายไดห้ลักคนเดยีว 

ซึง่บดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่เลอืกทีจ่ะอยูบ่า้น 

หรอืใหค้วามสมดลุระหวา่งงานทีไ่ดค้า่จา้ง กับการดแูลบตุร 

Single Income Family Supplement ครอบครัวบดิามารดาเลีย้งเดีย่ว 

และบางครอบครัวทีม่ผีูท้ ารายไดห้ลักคนเดยีว 

Child Care Benefit  ชว่ยจา่ยคา่สถานเลีย้งเด็กเล็กทีไ่ดรั้บอนุมตัหิรอืจดทะเบยีน 

Child Care Rebate  ครอบครัวทีม่สีทิธ ิ

ชว่ยคา่ศนูยด์แูลเด็กเล็กทีไ่ดรั้บการอนุมัตหิรอืจดทะเบยีน 
Parental Leave Pay 

 

พอ่แมท่ีม่สีทิธหิยดุพักงานเพือ่ดแูลทารกเพิง่เกดิ หรอืเพิง่รับเด็ก 

เป็นบตุรบญุธรรม 

Newborn Upfront Payment and 

Newborn Supplement

ดว้ยการเพิม่ Family Tax Benefit Part A เพือ่ชว่ยพอ่แมท่ีม่สีทิธ ิ 

เมือ่เขามทีารกหรอืรับเลีย้งเด็กเป็นบตุร 

Dad and Partner Pay 

 

พอ่หรอืคูค่รองทีด่แูลทารกเพิง่เกดิ หรอืเพิง่รับเด็กเป็นบตุรบญุธรรม 

Parenting Payment หากทา่นเป็นผูด้แูลหลักส าหรับเด็กทีอ่ยูใ่นอปุการะ 

Double Orphan Pension ผูป้กครองและเด็กก าพรา้ 

ขอ้มลูของ Centrelink  รำยละเอยีดกำรตดิตอ่ 

หนา้เว็บครอบครัว www.humanservices.gov.au/families  

ขอ้มลูเป็นภาษาอืน่ๆ www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

การขอความชว่ยเหลอืในภาษาอืน่ๆ 131 202  

ไปที ่ศนูยบ์รกิาร www.humanservices.gov.au/findus 

http://www.humanservices.gov.au/families
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/findus
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พลเมอืงนวิซแีลนด ์(ผูท้ ีไ่มใ่ชพ่ลเมอืงออสเตรเลยี) 
ผูท้ีม่าถงึออสเตรเลยีโดยถอืหนังสอืเดนิทางนวิซแีลนด ์โดยท่ัวไปจะไดรั้บ Special Category Visa 

(SCV) เมือ่มาถงึ เพือ่ทีจ่ะไดส้วสัดกิารสงัคมออสเตรเลยี ผูถ้อื SCV ทีอ่ยูใ่นออสเตรเลยีในวนัที ่26 

กมุภาพันธ ์2001 จะถอืวา่เป็นผูถ้อืวซีา่ SCV ทีไ่ดรั้บ ”การคุม้ครอง" 

ส าหรับผูท้ีม่าถงึออสเตรเลยีหลังวนัที ่26 กมุภาพันธ ์2001 ถอืวา่ไมไ่ดรั้บ "การคุม้ครอง" 

• ผูถ้อื SCV ทีไ่ดรั้บ ”การคุม้ครอง" เป็นผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูอ่อสเตรเลยี 

และสามารถเขา้ถงึเงนิชว่ยเหลอืของ Centrelink ทัง้หมด ถา้ในปัจจบุัน 

เขาพ านักอยูใ่นออสเตรเลยี และมคีณุสมบัตติามเกณฑ ์รวมถงึระยะรอคอย 

• ผูถ้อื SCV ทีไ่มไ่ดรั้บ “การคุม้ครอง" ไมเ่ป็นผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูอ่อสเตรเลยี โดยปกตแิลว้ 

เขาจะไมส่ามารถเขา้ถงึเงนิสนับสนุนรายได ้

ผูถ้อื SCV ทัง้หมด สามารถไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืครอบครัวและบัตรสว่นลดของรัฐ 

ถา้เขามคีณุสมบัตติามกฎและระยะรอคอยใดๆ 

ผูถ้อื SCV ทีไ่มไ่ดรั้บ "การคุม้ครอง" แตเ่ป็นผูท้ีไ่ดอ้าศัยอยูใ่นออสเตรเลยีอยา่งตอ่เนือ่งกันอยา่งนอ้ย 10 

ปี ตัง้แตว่นัที ่26 กมุภาพันธ ์2001 อาจสามารถเขา้ถงึเงนิชว่ยเหลอืเพยีงครัง้เดยีวจาก Newstart 

Allowance, Sickness Allowance หรอื Youth Allowance เงนิชว่ยเหลอืทีใ่หผู้รั้บทีม่สีทิธ ิ

จะใหเ้มือ่ระยะเวลาตอ่เนือ่งกันนานสงูสดุถงึหกเดอืน 

ขอ้ตกลงดา้นสวสัดกิารสงัคม ระหวา่งออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์อาจท าใหผู้ถ้อื SCV บางทา่น ไดรั้บ 

Age Pension, Disability Support Pension หรอื Carer Payment โดยไมค่ านงึวา่เขาไดรั้บ 

“การคุม้ครอง” หรอืไม ่

ขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรับ พลเมอืงนวิซแีลนด ์อยูท่ี ่

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/new-zealand-citizens-claiming-payments-

australia    

Crisis Payment ส ำหรบัผูล้ ีภ้ยัและผูเ้ขำ้เมอืงตำมโครงกำรมนษุยชน 
Crisis Payment เป็นเงนิชว่ยเหลอืทีจ่า่ยเพยีงครัง้เดยีวส าหรับผูท้ีป่ระสบสถานการณ์ทีร่า้ยแรงทีส่ดุ 

ทา่นตอ้งยืน่ค ารอ้งขอภายในเจ็ดวนัเมือ่มาถงึออสเตรเลยี หรอืตดิตอ่ Centrelink เพือ่ยืน่ Intent to 

Claim ‘เจตนาทีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอ’ ภายในเจ็ดวนัทีม่าถงึ และยืน่ค ารอ้งขอภายใน 14 วนั ของวันทีไ่ดต้ดิตอ่ 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ไปที ่แผน่ขอ้มลู Crisis Payment  ที ่

www.humanservices.gov.au/crisispayment  

กำรบรกิำรอืน่ๆของ Centrelink 
Centrelink ใหบ้รกิารหลายประเภท รวมถงึ 

กำรบรกิำรของ Centrelink  โทรศพัท ์ ควำมชว่ยเหลอืทีม่ใีห ้

Self Service 136 240 ด ูบทที ่1 การบรกิารตนเอง 

Online Services Support 132 307 
ขอความชว่ยเหลอืดา้นการบรกิารออนไลนข์อง 

Centrelink 

http://www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders
http://www.humanservices.gov.au/crisispayment
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กำรบรกิำรของ Centrelink  โทรศพัท ์ ควำมชว่ยเหลอืทีม่ใีห ้

Centrelink International 

Services 
131 673 

การสอบถามเกีย่วกับการโยกยา้ยหรอืการเดนิทางออกนอ

กออสเตรเลยี 

การยืน่ค ารอ้งขอเงนิชว่ยเหลอืขณะทีอ่ยูน่อกออสเตรเลยี 

หรอืไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืจากตา่งประเทศ 

Financial Information 

Service (FIS) 

บรกิารการท าหมายนัด 

132 300 ท านัดเขา้สมันา Financial Information Service  

ค ารอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ 1800 132 468 ใหค้ าตชิมและค าแนะน า 

กำรไดส้ว่นลดส ำหรบัผูม้รีำยไดต้ ำ่ 
ขึน้อยูก่ับรายได ้การงาน อาย ุหรอืประเภทของเงนิชว่ยเหลอืจาก Centrelink 

ผูท้ีม่รีายไดต้ า่อาจจะมสีทิธทิีจ่ะไดส้ว่นลดจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลรัฐ/เขตปกครองตนเอง 

และรัฐบาลทอ้งถิน่ รวมทัง้จากธรุกจิเอกชน สว่นลดอาจรวมถงึ สขุภาพ คา่ใชจ้า่ยในครัวเรอืน การศกึษา 

และการคมนาคมขนสง่ ส าหรับ ขอ้มลูเพิม่เตมิ ไปที ่www.humanservices.gov.au และคน้ค า “low 

income (รายไดต้ า่)” 

กำรเปลีย่นแปลงของสถำนกำรณ์ 
หากมกีารเปลีย่นแปลงสถานการณ์ของครอบครัว การงาน หรอืวถิชีวีติของทา่น ทา่นตอ้งแจง้ให ้

Centrelink ทราบใหเ้ร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเร็วได ้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ทา่นไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืถกูตอ้ง 

หากทา่นไดรั้บเงนิมากกวา่ทีท่า่นมสีทิธทิีจ่ะได ้ทา่นอาจตอ้งจา่ยเงนิทีท่า่นไดรั้บคนืบางสว่นหรอืทัง้หมด 

การเปลีย่นแปลงบางอยา่งทีท่า่นจ าเป็นตอ้งแจง้ Centrelink คอื: 

• รายละเอยีดสว่นตัวและการตดิตอ่ 

• รายละเอยีดเกีย่วกับธนาคาร 

• สถานภาพของความสมัพันธ ์

• การเตรยีมการดแูลส าหรับผูท้ีอ่ยูใ่นความดแูลของทา่น รวมถงึบตุรของทา่น 

• สถานภาพการงาน 

• การออกนอกประเทศ ไมว่า่จะเป็นชัว่คราวหรอืถาวร 

• การไดรั้บเงนิกอ้น 

• รายไดห้รอืทรัพยส์นิเพิม่ขึน้หรอืนอ้ยลง รวมถงึรายไดแ้ละทรัพยส์นิของคูค่รอง 

• การเริม่หรอืการจบการศกึษา 

นยิำมของคูค่รอง 
เป็นสิง่ส าคัญทีจ่ะตอ้งแจง้ Centrelink วา่ท่านเป็นโสดหรอืทา่นมคีูค่รอง บางครัง้เรยีกวา่การเป็น 

'สมาชกิของคู'่ เงนิชว่ยเหลอืสว่นใหญจ่ะค านงึถงึรายไดแ้ละทรัพยส์นิรวมกันของสมาชกิของคู ่

เงนิชว่ยเหลอืบางประเภทมอีัตราตา่งกัน ขึน้อยูก่ับวา่ทา่นเป็นโสดหรอืมคีูค่รอง เงนิชว่ยเหลอืบางประเภท 

ใหเ้ฉพาะผูท้ีไ่มม่คีูค่รอง 

http://www.humanservices.gov.au/
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กำรทบทวนและกำรอทุธรณ์ 
หากทา่นไมพ่อใจกับการตัดสนิใจ ตดิตอ่ Centrelink เพือ่ใหเ้ขาท าการทบทวน ไปที ่

www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals จะมกีระบวนการตา่งๆ 

ในการจัดการเรือ่งการทบทวน และการอทุธรณ ์

ควำมเป็นสว่นตวัของขอ้มลูของทำ่น 
ขอ้มลูของทา่นสามารถถกูเปิดเผยโดย Centrelink ก็ตอ่เมือ่กฎหมายอนุญาต 

หรอืเมือ่ทา่นใหค้วามยนิยอมแลว้เทา่นัน้ 

เยำวชน 
หากทา่นมบีตุรอายเุกนิ 16 ปี เขาอาจมสีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืเชน่ Youth Allowance หรอื Family 

Tax Benefit ดทูี ่การบรกิารส าหรับเยาวชน  

กำรประกนัควำมชว่ยเหลอื 
การประกันความชว่ยเหลอื (ดทูี ่www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-

sheets/34aos) เป็นสญัญาผกูมัดระหวา่งผูม้ถีืน่ทีอ่ยูห่รอืองคก์รออสเตรเลยี (ผูใ้หป้ระกัน) 

กับรัฐบาลออสเตรเลยี ผูใ้หป้ระกันตกลงใหค้วามชว่ยเหลอืแกผูู่อ้พยพ ('ผูรั้บการประกัน') ในออสเตรเลยี 

เพือ่ทีผู่รั้บการประกันจะไมต่อ้งพึง่พาเงนิชว่ยเหลอืจากรัฐบาล 

การประกันความชว่ยเหลอือาจมรีะยะเวลา 2 ถงึ 10 ปี ขึน้อยูก่ับประเภทของวซีา่ทีไ่ดรั้บ 

หากทา่นหรอืผูอ้ยูใ่นความดแูลของทา่น ยืน่ขอเงนิชว่ยเหลอืสวสัดกิารบางอยา่ง 

ขณะทีย่ังไดรั้บความชว่ยเหลอืจากขอ้ตกลงประกันความชว่ยเหลอื 

ผูใ้หป้ระกันตอ้งจา่ยคนืจ านวนเงนิทัง้หมดใหรั้ฐบาล 

https://www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos
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11 กำรเงนิ 

ในหมวดนี ้
• การบรกิารดา้นการเงนิ 

• ความเขา้ใจเรือ่งการเงนิ 

• การธนาคาร 

• การภาษี 

• ธรุกจิขนาดยอ่ม 

• เงนิกูแ้ละเครดติ 

• การประกัน 

• การขอค าแนะน าดา้นการเงนิ 

• ความชว่ยเหลอืเมือ่มปัีญหาเรือ่งการเงนิ 

• การคุม้ครองผูบ้รโิภค 

กำรบรกิำรดำ้นกำรเงนิ 
ในออสเตรเลยี มผีลติภัณฑแ์ละการบรกิารมากมายเกีย่วกับ การธนาคาร การประกัน กองทนุเงนิบ านาญ 

และการลงทนุ ธรุกจิเหลา่นัน้จะตอ้งมใีบอนุญาตจากรัฐบาล 

เพือ่ทีจ่ะขายผลติภัณฑแ์ละการบรกิารดา้นการเงนิ การด าเนนิธรุกจิโดยไมม่ใีบอนุญาต 

เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 

ควำมเขำ้ใจเรือ่งกำรเงนิ 
ส าหรับขอ้มลูเกีย่วกับ การจัดการดา้นการเงนิสว่นตัวของทา่น 

และลงิคเ์พือ่ชว่ยในการค านวณและเครือ่งมอืตา่งๆ ไปที ่www.australia.gov.au/information-and-

services/money-and-tax/personal-finance 

เว็บไซต ์Moneysmart ของ Australian Securities and Investments Commission 

(www.moneysmart.gov.au) มขีอ้มลูทีม่ปีระโยชน ์เกีย่วกับการจัดการการเงนิและการลงทนุ 

รวมถงึงบประมาณการใชจ้า่ยในครัวเรอืน การธนาคาร การประกัน และหนีส้นิ 

คนทีไ่มซ่ือ่สตัยอ์าจพยายามทีจ่ะหลอกลอ่ทา่น เพือ่ใหเ้งนิเขา ถา้ทา่นม ีค ารอ้งเรยีน เกีย่วกับการฝากเงนิ 

การกูเ้งนิเพือ่ประกอบธรุกจิ การประกัน กองทนุเงนิบ านาญ การลงทนุ และค าแนะน าดา้นการเงนิ 

หรอืหากทา่นไมแ่น่ใจหรอืสงสยัเกีย่วกับการลงทนุ โทรไปที ่Australian Securities and Investments 

Commission (ASIC) หมายเลข 1300 300 630 หรอืไปที ่www.moneysmart.gov.au/tools-and-

resources/how-to-complain 

กำรธนำคำร 
ธนาคาร สถาบันการเงนิเพือ่การเคหะ และสถาบันการเงนิเครดติยเูนยีน ใหบ้รกิารดา้นการธนาคาร 

เพือ่ทีจ่ะถอนเงนิ เขา้ไปในธนาคารหรอืใชบ้ัตรเดบติ (debit card) และ PIN (Personal Identification 

Number) ของทา่น เพือ่ทีจ่ะเอาเงนิสดจาก ATM (Automatic Teller Machine ทา่นควรป้องกัน PIN 

ของทา่น อยา่จด PIN บนบัตรเดบติ หรอืเก็บไวใ้นทีอ่าจถกูขโมยได ้เชน่ในกระเป๋าธนบัตร กระเป๋าสตางค ์

หรอืในโทรศัพทม์อืถอืของทา่น 

ถา้บัตรเดบติของทา่นถกูขโมยหรอืสญูหาย ใหแ้จง้ธนาคารทันท ี

http://www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance
http://www.moneysmart.gov.au/
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain


 

 
โทร 131 450 

109 

ถา้ทา่นมปัีญหากับธนาคารซึง่ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขได ้ควรตดิตอ่ Financial Services Ombudsman ที ่

www.fos.org.au 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

ขอ้มลูเกีย่วกบัธนำคำร หนำ้เว็บ 
Australian Bankers Association – 

บัญชธีนาคารมาตรฐาน  
www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money 

การจัดการบัญชธีนาคารของทา่น 
www.moneysmart.gov.au/managing-your-

money/banking 

Australian Competition and 
Consumer Commission – 
การธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ต  

www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-

banking  

MoneySmart ขอ้มลูทีแ่ปลแลว้ 
www.moneysmart.gov.au/tools-and-

resources/publications  

Financial Service Ombudsman www.fos.org.au 

กำรภำษ ี
ในออสเตรเลยี ทา่นจา่ยภาษีใหรั้ฐบาลส าหรับเงนิทีท่า่นไดม้าจากงาน ธรุกจิ หรอืการลงทนุของทา่น 

Australian Taxation Office (ATO) เก็บภาษีจากบคุคลและธรุกจิ ส าหรับจา่ยคา่บรกิารชมุชนทีส่ าคัญๆ 

เชน่ โรงพยาบาล โรงเรยีน ถนน และทางรถไฟ 

ATO ม ีวดิโีอ ใหด้ทูี ่http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo 

เพือ่ชว่ยประชากรใหเ้รยีนรูเ้กีย่วกับระบบภาษี และระบบกองทนุเงนิบ านาญของออสเตรเลยี 

ภำษสีนิคำ้และบรกิำร 
ออสเตรเลยีมภีาษีสนิคา้และบรกิาร (GST) 10 เปอรเ์ซ็นต ์ซึง่รวมอยูแ่ลว้ในราคาสนิคา้และบรกิาร 

และสิง่ของอืน่ๆสว่นมากทีถ่กูขายหรอืบรโิภค แตบ่างสิง่ เชน่อาหารทีจ่ าเป็น การศกึษาสว่นใหญ ่

และการบรกิารดา้นสขุภาพ สถานเลีย้งเด็กเล็กและสถานดแูลผูส้งูอายทุีม่สีทิธ ิไมต่อ้งเสยี GST 

เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ ี
เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี TFN เป็นหมายเลขเอกลักษณ์ ที ่ATO ออกใหบ้คุคลหรอืองคก์ร หมายเลขนี้ 

ใชร้ะบตุัวทา่น เพือ่วตัถปุระสงคด์า้นภาษีและกองทนุเงนิบ านาญ 

ทา่นควรยืน่ขอเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีใหเ้ร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

วธิทีีจ่ะได ้TFN เร็วทีส่ดุ คอืทาง ออนไลน ์ที ่www.ato.gov.au/tfn การจดทะเบยีนออนไลน ์

ท าไดต้ลอด 24 ชัว่โมงตอ่วนั เจ็ดวนัตอ่สปัดาห ์ทา่นตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกับหนังสอืเดนิทาง 

และทีอ่ยูใ่นออสเตรเลยีของทา่น แบบฟอรม์ค ารอ้ง มใีหจ้าก ATO Publication Ordering Service ที ่

www.ato.gov.au/order-publications หรอืโดยการโทรศัพทไ์ปทีส่ายดว่นเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 

หมายเลข 13 28 61 ทา่นควรไดรั้บ TFN ทางไปรษณ๊ยภ์ายใน 28 วนัจากวนัที ่ATO 

ไดรั้บค ารอ้งขอของทา่น 

http://www.fos.org.au/
http://www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking
http://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-banking
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/publications
http://www.fos.org.au/
http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo
http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo
http://www.ato.gov.au/tfn
https://www.ato.gov.au/order-publications
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ทา่นสามารถรับ TFN ไดเ้พยีงครัง้เดยีว มันเป็นของทา่นตลอดชวีติ และทา่นควรเก็บรักษาไวใ้หด้ ีTFN 

ของทา่นจะเป็นหมายเลขเดยีวกันตลอด ถงึแมว้า่ทา่นเปลีย่นชือ่หรอืการงาน ยา้ยไปอยูต่า่งรัฐ 

หรอืออกนอกออสเตรเลยีแลว้กลับเขา้มาอกี แตล่ะคนตอ้งม ีTFN ของตนเอง อยา่ใช ้TFN 

ของทา่นรว่มกับสมาชกิคนอืน่ๆในครอบครัว 

อยา่เก็บเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี ไวใ้นทีอ่าจถกูขโมยได ้เชน่ในกระเป๋าธนบัตร กระเป๋าสตางค ์

หรอืในโทรศัพทม์อืถอืของทา่น 

อาจท าใหเ้กดิปัญหารา้ยแรง ถา้ทา่นอนุญาตใหผู้อ้ ืน่ใช ้TFN ของทา่น หรอืขาย หรอืใหผู้อ้ ืน่ 

คนทจุรติอาจใช ้เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีเพือ่: 

• ขโมยเงนิทีไ่ดค้นืจากภาษี 

• เขา้ใชบ้ัญชธีนาคารของคณุ 

• เปิดบัญชธีนาคารในนามของทา่น และทิง้หนีส้นิไวใ้หท้า่น 

• ท าการฉอ้โกงดว้ยการยืน่ขอเงนิสงเคราะหจ์ากรัฐบาลในนามของทา่น 

เฉพาะบางคนเทา่นัน้มสีทิธิท์ีจ่ะขอ TFN ของทา่น ไดแ้ก ่Australian Taxation Office, Centrelink, 

กองทนุเงนิบ านาญ ธนาคารหรอืสถาบันการเงนิ และนายจา้งของทา่น  

ใหร้ะวงัคนทจุรติ (‘scammers’) ซึง่อาจหลอกลอ่ทา่นใหก้รอก TFN ของทา่น ลงไปในใบสมัครงาน 

เขาอาจพยายามทีจ่ะเอา TFN ของทา่นโดยการโฆษณางานปลอม เพือ่ทีจ่ะขโมยเอกลักษณ์ของทา่น 

ควรให ้TFN ของทา่น แกน่ายจา้งหลังจากทีท่า่นไดเ้ริม่งานใหมแ่ลว้เทา่นัน้ 

จะเกดิอะไรขึน้หำกทำ่นไมม่ ีTFN เมือ่ไดง้ำน? 
เมือ่ทา่นเริม่ท างาน นายจา้งของทา่นจะใหท้า่นกรอกแบบฟอรม์ 

เพือ่เป็นการยนืยันหมายเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี ซึง่ทา่นจะตอ้งกรอก TFN ของทา่นลงไปดว้ย 

ถา้ทา่นไมม่ ีTFN ทา่นมเีวลา 28 วนั จากวนัทีท่า่นเริม่ท างานเพือ่ขอเอา TFN ของตนเอง ถา้ทา่นไมม่ ี

TFN ของตนเองหลังจาก 28 วนั นายจา้งตอ้งหักภาษีในอัตราสงูสดุจากเงนิทีเ่ขาจะจา่ยใหท้า่น 

ทา่นสามารถท างานโดยทีไ่มม่ ีTFN ก็ได ้

แตท่า่นจะถกูหักคา่ภาษีจากเงนิคา่จา้งและเงนิทีท่า่นสะสมในกองทนุเงนิบ านาญในอัตราสงูขึน้ 

หากทา่นไมม่ ีTFN ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะยืน่ขอคนื ภาษีเงนิไดข้องทา่นทางอเีล็กทรอนกิ 

ไมส่ามารถยืน่ขอเงนิสงเคราะหจ์ากรัฐ หรอืขอม ีAustralian business number (ABN) 

แบบแสดงภำษรีำยได ้
หากทา่นมรีายไดใ้ดๆภายในปีงบประมาณ (ระหวา่ง 1 กรกฎาคม และ 30 มถินุายน) 

ทา่นตอ้งยืน่แบบแสดงภาษีรายไดก้ับ ATO ภายใน 31 ตลุาคม ของปีนัน้ 

หากทา่นใชต้ัวแทนยืน่ภาษีทีจ่ดทะเบยีน เพือ่เตรยีมแบบแสดงภาษีเงนิไดข้องท่าน 

ทา่นสามารถทีจ่ะยืน่แบบแสดงภาษีรายไดข้องทา่นหลัง 31 ตลุาคม 

ทา่นตอ้งเตรยีมการเรือ่งนีก้ับตัวแทนยืน่ภาษีของทา่น กอ่นวนัที ่31 ตลุาคม 

เพือ่ทีจ่ะไดส้ทิธิใ์นการยืน่วนัอืน่ 
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ทา่นสามารถยืน่แบบแสดงภาษีรายไดด้ว้ยตนเอง ออนไลน ์ที ่www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-

your-tax-return บรกิารนีฟ้ร ีสะดวกและปลอดภัย ซึง่จัดใหโ้ดย ATO เป็นวธิกีารทีย่อมให ้ATO 

กรอกแบบแสดงภาษีเงนิไดใ้หท้า่นบางสว่น โดยการใชข้อ้มลูทีน่ายจา้งของทา่น ธนาคาร 

กองทนุประกันสขุภาพ และหน่วยงานรัฐบาลไดใ้หไ้ว ้

การยืน่แบบแสดงภาษีรายไดอ้อนไลน ์ทา่นตอ้งมบีัญชกีับ myGov account ซึง่ทา่นสามารถจัดท าไดท้ี ่

https://my.gov.au 

ควำมชว่ยเหลอืดำ้นภำษ ี
ความชว่ยเหลอืดา้นภาษีเป็นบรกิารฟร ีส าหรับผูท้ีม่รีายไดต้ า่ มใีหร้ะหวา่ง กรกฎาคมถงึตลุาคมของทกุปี 

ศนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอืดา้นภาษี มอีาสาสมัครทีไ่ดรั้บการฝึกอบรมโดย ATO 

ซึง่สามารถชว่ยทา่นในการกรอกแบบแสดงภาษีรายไดอ้อนไลน ์โดยใช ้myTax 

ATO รำยละเอยีดกำรตดิตอ่ 

โทรศัพท ์(รวมถงึ ความชว่ยเหลอื 
ดา้นภาษี) 

13 2861 

การสอบถามทางธรุกจิและ GST 13 2866 

การยืน่ขอ 
หมายเลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีออนไลน ์

www.ato.gov.au/TFN 

ไปทีส่ านักงาน 
www.ato.gov.au/Visitus 

ขอ้มลู ATO ทีแ่ปลแลว้ 
www.ato.gov.au/General/Other-languages 

ATO เว็บไซต ์
www.ato.gov.au 

ทรพัยส์นิ กำรลงทนุ และรำยได ้จำกตำ่งประเทศ 
ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูอ่อสเตรเลยี จะตอ้งเสยีภาษีจากรายไดท่ั้วโลกของตน 

และตอ้งแจง้รายไดจ้ากตา่งประเทศทัง้หมดในแบบแสดงภาษีรายไดข้องเขา 

ไมว่า่ทา่นเป็นผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูข่องออสเตรเลยี เพือ่วตัถปุระสงคด์า้นภาษีหรอืไมนั่น้ 

จะไดรั้บการตัดสนิเป็นรายๆไป 

Australian Taxation Office (ATO) มขีอ้มลูทีเ่ว็บไซตข์องส านักงาน 

ซึง่จะชว่ยใหท้า่นเขา้ใจขอ้พันธะดา้นภาษีของทา่น รวมถงึภาษีจาก: 

• การลงทนุ เชน่หุน้และบา้นเชา่ 

• ดอกเบีย้และคา่ลขิสทิธิ ์

• กจิกรรมทางธรุกจิตา่งประเทศ 

• เงนิบ านาญทีไ่ดรั้บจากตา่งประเทศ 

• ธรุกรรมทางธรุกจิระหวา่งประเทศ เชน่การขายสนิคา้และการบรกิารออนไลน ์

ถา้ทา่นมรีายไดจ้ากตา่งประเทศ ทา่นตอ้งแจง้รายไดนั้น้ 

ถงึแมว้า่ไดจ้า่ยภาษีในประเทศทีท่า่นมรีายไดนั้น้แลว้ก็ตาม 

ถา้รายไดจ้ากตา่งประเทศเป็นรายไดท้ีต่อ้งถกูประเมนิในออสเตรเลยี 

และทา่นจา่ยภาษีตา่งประเทศไปแลว้ ทา่นอาจมสีทิธิท์ีจ่ะได ้เครดติภาษี ทีจ่า่ยแลว้ในตา่งประเทศ 

http://www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return
https://my.gov.au/
https://www.ato.gov.au/TFN
https://www.ato.gov.au/Visitus
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/
http://www.ato.gov.au/
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ทา่นตอ้งแจง้รายไดต้า่งประเทศที ่ไดรั้บการยกเวน้จากภาษีออสเตรเลยี รายไดจ้ากตา่งประเทศนี ้

อาจถกูน ามานับรวม เมือ่คดิค านวณจ านวนภาษีทีท่า่นคา้งช าระจากรายไดท้ีท่า่นไดรั้บในออสเตรเลยี 

ทา่นตอ้งแจง้แหลง่ทีม่าของรายไดต้า่งประเทศทัง้หมด 

ถงึแมว้า่ทา่นไมต่อ้งจา่ยภาษีของรายไดนั้น้ในตา่งประเทศ 

แตล่ะปี ATO จะจับคูข่อ้มลูจากแบบแสดงภาษีรายได ้กับขอ้มลูธรุกรรมตา่งประเทศซึง่ ATO 

ไดรั้บจากบคุคลทีส่าม 

หากมคีวามแตกตา่งระหวา่งขอ้มลูนีแ้ละจ านวนทีอ่ยูใ่นแบบแสดงภาษีรายไดข้องทา่น ATO จะตดิตอ่ทา่น 

และอาจจะแกไ้ขภาษีรายไดข้องทา่น 

เรือ่งของการเงนิอาจเป็นเรือ่งซบัซอ้น ทา่นอาจตอ้งการทีจ่ะใชต้ัวแทนยืน่ภาษีทีจ่ดทะเบยีน 

หรอืขอค าแนะน าจาก ATO 

ธรุกจิขนำดยอ่ม 
ธรุกจิขนาดยอ่ม เป็นสว่นส าคัญของเศรษฐกจิออสเตรเลยี มบีรกิารตา่งๆทีจ่ะชว่ยเหลอืทา่นได ้

ถา้ทา่นตอ้งการทีจ่ะเริม่ธรุกจิของตน ไปที ่www.business.gov.au/business-topics/starting-a-

business/Pages/default.aspx ถา้ทา่นคดิวา่จะ เริม่ธรุกจิชนาดยอ่ม ส าหรับขอ้มลูเกีย่วกับ Small 

Business Education Program ซึง่จัดใหโ้ดย Australian Competition and Consumer Commission 

ไปที ่www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program 

หากทา่นตอ้งการทีจ่ะเรมิธรุกจิในออสเตรเลยี ทา่นตอ้งม ีTFN เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอ Australian business 

number (ABN) อาจตอ้งจดทะเบยีนอืน่ๆอกีดว้ย รวมถงึ: 

• จดทะเบยีน GST (ถา้เงนิหมนุเวยีนประจ าปีของทา่นมากกวา่ 75,000 เหรยีญออสเตรเลยี) 

และ/หรอื ทา่นใหก้ารเดนิทางดว้ยแทกซี ่

• จดทะเบยีนวา่เป็นนายจา้ง 

• ทา่นอาจตอ้งจดทะเบยีนกับหน่วยงาน รัฐบาลอืน่ๆดว้ย 

การม ีAustralian business number หมายความวา่ทา่นท าธรุกจิของตนเอง หากทา่นไมแ่น่ใจวา่ทา่น 

'ท าธรุกจิ' หรอืทา่นถกูกดดันใหย้ืน่ขอ ABN ถงึจะไดง้าน ใหโ้ทร 132 866 

ทา่นจา่ยภาษีจากรายไดข้องธรุกจิของทา่น และทา่นตอ้งจา่ยภาษีจากก าไรทีท่่านได ้

จากการขายธรุกจิหรอืทรัพยส์นิของทา่น ทา่นสามารถขอใหห้ักลบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ 

การไดรั้บรายไดข้องธรุกจิของทา่น 

หากทา่นมพีนักงาน ทา่นอาจตัองจา่ยเงนิเขา้กองทนุเงนิบ านาญใหเ้ขา และหักภาษีจากคา่แรงของเขา 

เพือ่ทีจ่ะสง่ไปให ้ATO ทา่นตอ้งท าเชน่นี ้ถงึแมว้า่เขาเป็นสมาชกิของครอบครัวของทา่น 

เพือ่ทีจ่ะจัดตัง้ธรุกจิ ทา่นตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากหน่วยงานตา่งๆของรัฐบาล อยา่เสนอของขวญัหรอืเงนิ 

เพือ่มอีทิธพิลตอ่หรอืความรวดเร็วของการตัดสนิใจ การเสนอแรงจงูใจดังกลา่วเหลา่นัน้ 

เป็นสิง่ทีผ่ดิกฏหมายและจะถกูรายงาน เพือ่ชว่ยใหธ้รุกจิและบคุคลตา่งๆ 

เขา้ใจถงึสทิธแิละพันธะเกีย่วกับภาษีของเขา ATO มคีวามชว่ยเหลอืและขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ 

และสิง่พมิพท์ีไ่ดแ้ปลแลว้ Australian Business License and Information Service (ABLIS) 

สามารถชว่ยทา่นใหส้ามารถปฎบัตติามความรับผดิชอบอืน่ๆ 

http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx
http://www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program
http://www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program


 

 
โทร 131 450 

113 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

เร ือ่ง เว็บไซต ์

การเริม่และการด าเนนิ 
ธรุกจิขนาดยอ่ม 

www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-

running-your-small-business.aspx  

ขอ้มลูของรัฐบาลเพือ่ธรุกจิ 
www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-

industry  

เงนิชว่ยเหลอืธรุกจิขนาดย่
อม 

https://www.business.gov.au/assistance 

ใบอนุญาตและ 
การจดทะเบยีนธรุกจิ 

https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx 

ขอ้มลูดา้นการภาษี 
ของธรุกจิขนาดยอ่ม 

www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business 

Fair Work 

ระบบความสมัพันธใ์นทีท่ า
งาน - หากทา่นมพีนักงาน 

www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business  

ความชว่ยเหลอืของรัฐและเ
ขตปกครองตนเอง 
และขอ้มลู 

www.business.gov.au/business-topics/starting-a-

business/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx  

Australian Business 
License and Information 
Service 

https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx 

เงนิกูแ้ละเครดติ 
การกูเ้งนิหรอืการใชเ้ครดติ คอืเมือ่ทา่นขอยมืเงนิ และตกลงทีจ่ะจา่ยคนืภายหลัง 

พรอ้มจา่ยคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ ทีรู่จั้กกันวา่ดอกเบีย้ เงนิกูม้หีลายประเภทตา่งกัน เชน่เงนิกูส้ว่นบคุคล 

(personal loan) เงนิกูเ้พือ่ซือ้หรอืปลกูบา้น (home loan) บัตรเครดติ และการเบกิเงนิเกนิบัญช ี

(overdraft) 

คา่ใชจ้า่ยในการกูต้า่งกันมาก ตามประเภทของเงนิกู ้ผูใ้หกู้ ้ระยะเวลาทีท่า่นจะจา่ยคนื อตัราดอกเบีย้ 

คา่ธรรมเนยีม และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ สิง่ส าคัญคอื ทา่นไมกู่ห้รอืใชบ้ตัรเครดติ 

ถา้ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะจา่ยคนืได ้ส าหรับ ส าหรับค าแนะน าเรือ่ง เครดติ เงนิกู ้และการยมื ไปที ่

www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit 

กำรประกนั 
การประกันคอืการทีท่า่นจา่ยเงนิจ านวนหนึง่ทกุปี เพือ่คุม้ครองดา้นการเงนิ 

ในกรณีทีเ่กดิความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย 

ผูใ้หป้ระกันตกลงทีจ่ะจา่ยเงนิชดเชยใหท้า่นส าหรับความสญูเสยี 

แทนทีท่า่นจะตอ้งจา่ยเงนิส าหรับความสญูเสยีนัน้เอง 

ประเภทของประกันทีรู่จั้กกันดคีอื ประกันสขุภาพ (ด ูบทที ่9 สขุภาพและความผาสกุ) ประกันบา้น 

ประกันสิง่ของในบา้น ประกันการเดนิทาง ประกันชวีติ และการประกันรถยนต ์

http://www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-running-your-small-business.aspx
http://www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-running-your-small-business.aspx
http://www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-industry
https://www.business.gov.au/assistance
https://www.business.gov.au/assistance
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
http://www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business
http://www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
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เป็นสิง่ส าคัญทีท่า่นตอ้งเขา้ใจกรมธรรมป์ระกันภัย และตอ้งเสยีคา่ประกันเทา่ใด 

กอ่นทีท่า่นจะเซ็นสญัญาตกลง 

การประกันรถยนตม์หีลายประเภท ถา้ทา่นเป็นเจา้ของรถยนต ์เป็นสิง่บังคับทีจ่ะตอ้งมปีระกันบคุคลทีส่าม 

(third party insurance "CTP") ประกันนีจ้ะ คุม้ครองทา่น ถา้ทา่นท าใหผู้อ้ ืน่บาดเจ็บเมือ่มอีบุัตเิหต ุ

ทา่นอาจจะตอ้งการซือ้ประกันภัยรถยนตค์รบวงจร ซึง่ใหค้วามคุม้ครองกวา้งขึน้ เชน่ 

ชว่ยคา่ใชจ้า่ยบางอยา่งส าหรับความเสยีหายทีเ่กดิขีน้กับรถของทา่น (หรอืรถของอกีผูห้นึง่) 

หากทา่นประสบอบุัตเิหต ุหรอืหากรถของทา่นถกูขโมย 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ การประกัน ไปที ่www.moneysmart.gov.au/insurance 

กำรขอค ำแนะน ำดำ้นกำรเงนิ 
Financial Information Service (FIS) ใหข้อ้มลูเกีย่วกับปัญหาดา้นการเงนิ FIS เป็นบรกิารฟรแีละอสิระ 

สามารถใชบ้รกิารไดท้างโทรศัพท ์นัดพบ หรอืทางการสมันาการศกึษาดา้นการเงนิ 

เพือ่หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการบรกิารทีม่ใีห ้โทร 132 300 หรอืไปทีเ่ว็บไซต ์FIS ที ่

www.humanservices.gov.au/fis 

เพือ่เขา้รว่มสมันา โทร 136 357. 

ควำมชว่ยเหลอืเมือ่มปีญัหำดำ้นกำรเงนิ 
ในออสเตรเลยี เป็นสิง่ทีย่อมรับไดแ้ละเป็นสิง่ปกต ิทีจ่ะขอความชว่ยเหลอืเมือ่ทา่นมปัีญหาดา้นการเงนิ 

ผูใ้หค้ าปรกึษาดา้นการเงนิ ใหข้อ้มลูแกผู่ป้ระสบปัญหาดา้นการเงนิ 

เขาจะประเมนิสถานการณ์ของแตล่ะคนหรอืครอบครัว แลว้ระบขุอ้ดแีละขอ้เสยีของทางเลอืกตา่งๆ 

โทร 1800 007 007 หรอืไปที ่www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-

debts/financial-counselling 

กำรคุม้ครองผูบ้รโิภค 
เมือ่ทา่นซือ้สนิคา้หรอืบรกิารในออสเตรเลยี รวมถงึสนิคา้ทีซ่ ือ้ออนไลน ์ทา่นมสีทิธภิายใต ้Australian 

Consumer Law (กฎหมายผูบ้รโิภคออสเตรเลยี) ตวัอยา่งเชน่ 

ทา่นมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและเป็นความจรงิ เกีย่วกับผลติภัณฑแ์ละการบรกิารทีท่า่นซือ้ 

ถา้มสี ิง่ผดิปกต ิเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีท่า่นซือ้มาแลว้ เพราะมันเสยี ทา่นมสีทิธทิีจ่ะขอใหซ้อ่ม ไดข้องใหม ่

แทนที ่หรอืไดรั้บเงนิคนื ทา่นมสีทิธทิีจ่ะคาดหวงัวา่ ผลติภัณฑนั์น้ปลอดภัยทีจ่ะใช ้

มกีฎทีผู่ท้ าการคา้ขายจะตอ้งปฏบิัตติาม เมือ่เขาขายสนิคา้ใหท้า่นทางโทรศัพท ์หรอืมาทีบ่า้นของทา่น 

เชน่เขาจะตอ้งจากไปถา้คณุบอกใหเ้ขาไป 

ถา้มปัีญหาเกีย่วกับผลติภ ณฑท์ีท่า่นซือ้ ใหต้ดิตอ่หน่วยงานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ในรัฐหรอืเขตปกครองตนเองของทา่น เพือ่ขอขอ้มลูเกีย่วกับสทิธแิละทางเลอืกของทา่น 

เขาสามารถชว่ยทา่น ในปัญหาเกีย่วกับการเชา่และทีอ่ยูอ่าศยั การซือ้หรอืการขายบา้น 

การสรา้งหรอืการปรับปรงุหรอืซอ่มแซมบา้น การซือ้รถยนต ์การซือืของ การประกัน 

การซือ้แบบเก็บส ารองจนกวา่จะผอ่นหมด (lay-by) การขอเงนิคนื เครดติและการคา้ขาย 

เขาอาจจะด าเนนิการไกลเ่กลีย่ (การเจรจาตอ่รอง) ระหวา่งทา่นและผูข้ายเพือ่แกปั้ญหาได ้

Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) คุม้ครองชาวออสเตรเลยี 

จากการปฏบิัตทิางธรุกจิทีไ่มเ่ป็นธรรมในการตัง้ราคา ตอ่ตา้นการแขง่ขนั 

และการปฏบิัตทิางการตลาดทีไ่มเ่ป็นธรรม และความปลอดภัยของผลติภัณฑ ์

http://www.moneysmart.gov.au/insurance
http://www.humanservices.gov.au/fis
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling
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ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

เขต ตวัแทนผูบ้รโิภค เว็บไซต ์

National 
Australian Competition and Consumer 

Commission - โทรศัพท ์1300 302 502 
www.accc.gov.au 

National 
ACCC 

เป็นภาษาอืน่ๆนอกจากภาษาอังกฤษ 

www.accc.gov.au/about-us/information-
for/non-english-speaking-background. 

ACT  
Office of Regulatory Service (Access 
Canberra) 

www.ors.act.gov.au 

NSW NSW Fair Trading www.fairtrading.nsw.gov.au 

NT  Consumer Affairs 

www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForCon

sumers/ConsumerRights/Pages/default.

aspx  

Qld  Office of Fair Trading  
www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.h

tm 

SA  
Office of Consumer and Business 
Affairs 

www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/co

nsumer-advice/  

Tas.  Consumer Affairs and Fair Trading www.consumer.tas.gov.au   

Vic.  Consumer Affairs Victoria www.consumer.vic.gov.au  

WA Consumer Protection 
www.commerce.wa.gov.au/ConsumerPr

otection/ 

ส านักงานผูต้รวจการ คอืหน่วยงานทีม่อี านาจอสิระ ทที าการสอบสวนค ารอ้งเรยีนเกีย่วกับองคก์รรัฐบาล 

และบรษัิทเอกชนในอตุสาหกรรมบางประเภท ส านักงานอาจด าเนนิการยตุกิารปฏบิัตทิีผ่ดิกฎหมาย 

ไมเ่ป็นธรรม หรอืเป็นการเลอืกปฏบิตั ิหรอืเขา้แทรกแซง เพือ่ใหท้า่นไดรั้บความเป็นธรรมยิง่ข ึน้ โทร 

1300 362 072 หรอืลงิคโ์ยงไปที ่ส านักงานผูต้รวจการ ในรัฐ, เขตปกครองตนเอง, และอตุสาหกรรม ที ่

www.ombudsman.gov.au 

Australian Communications and Media Authority (ACMA) ท าการสอบสวนค ารอ้งเรยีนเกีย่วกับ 

เนือ้หาทีไ่มเ่หมาะสมเกีย่วกับบรกิารออกอากาศ เชน่โทรทัศนแ์ละวทิย ุ

ทา่นควรยืน่ค ารอ้งเรยีนไปทีเ่จา้ของหรอืผูใ้หบ้รกิารกอ่น หากค ารอ้งเรยีนนัน้ไมไ่ดรั้บการแกไ้ข ไปที ่

www.acma.gov.au, ACMA สอบสวนในเรือ่งค ารอ้งเกีย่วกับ อเีมลข์ยะ (SPAM) 

และการขายและแนะน าทางโทรศัพทด์ว้ยเชน่กัน, และรับลงทะเบยีนและเก็บรักษารายชือ่ "Do Not Call 

(อยา่โทรมา)” 

Office of the Children’s eSafety Commissioner ท่ี www.esafety.gov.au 

ใหข้อ้มลูและทรัพยากรแกช่าวออสเตรเลยี เกีย่วกบัการใชอ้อนไลนอ์ยา่งปลอดภัย 

http://www.accc.gov.au/
http://www.accc.gov.au/
http://www.accc.gov.au/about-us/information-for/non-english-speaking-background
http://www.accc.gov.au/about-us/information-for/non-english-speaking-background
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ConsumerRights/Pages/default.aspx
http://www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.htm
http://www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consumer-advice/
http://www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consumer-advice/
http://www.consumer.tas.gov.au/
http://www.consumer.vic.gov.au/
http://www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProtection/
http://www.ombudsman.gov.au/
http://www.acma.gov.au/
https://www.esafety.gov.au/
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ส านักงานจะสอบสวนค ารอ้งเรยีนเกีย่วกับการกลั่นแกลง้ทางโลกออนไลน ์

และเนือ้หาออนไลนท์ีไ่มเ่หมาะสมและผดิกฎหมายดว้ย 

หากบตุรของทา่นถกูการกลั่นแกลง้ทางโลกออนไลน์ เมือ่ใชอ้นิเทอรเ์น็ต 

หรอืหากทา่นพบเนือ้หาออนไลน ์ทีท่า่นคดิวา่ไมเ่หมาะสมหรอืผดิกฎหมาย ทา่นสามารถทีจ่ะ 

ยืน่ค ารอ้งเรยีน ไปที ่www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting 

 

http://www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting
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12 กำรมสีว่นรว่มในฐำนะพลเมอืง 

ในหมวดนี ้
การมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจกับขนบธรรมเนยีมและกฎหมายของออสเตรเลยี 

จะชว่ยใหท้า่นสามารถปรับตัวเขา้กับชวีติในชมุชนออสเตรเลยีได ้

• เกีย่วกับออสเตรเลยี 

• ความรับผดิชอบและคณุคา่ 

• ความเสมอภาคและการตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตั ิ

• การอาสาสมัคร 

• การพบปะผูค้น 

• ความประพฤตทิีส่ภุาพ 

• เสือ้ผา้ 

• ส านวนออสเตรเลยีทีใ่ชก้นัแพรห่ลาย 

• กจิกรรมกลางแจง้และความปลอดภัย 

• ความปลอดภัยในบา้น 

• สิง่แวดลอ้ม 

• สตัวแ์ละสตัวเ์ลีย้ง 

• หนังสอืพมิพ ์โทรทัศน ์และวทิย ุ

• การพนัน 

• เสยีงอกึทกึ 

• การบรกิารตา่งๆของรัฐบาลทอ้งถิน่ 

• วซีา่  

• การเป็นพลเมอืงออสเตรเลยี 

เกีย่วกบัออสเตรเลยี 
ผูอ้ยูอ่าศัยรุน่แรกของออสเตรเลยีคอื ชาวอะบอรจินิและชาวเกาะทอรเ์รส สเตรท ซึง่ตัง้ถิน่ฐานบนแผน่ดนิ 

อยา่งนอ้ย 40 000 ปีมาแลว้ ชนพืน้เมอืงออสเตรเลยี 

มคีวามเชือ่ทางจติวญิญาณทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มคีวามสมัพันธอ์ยา่งลกึซึง้กับแผน่ดนิ 

มวีฒันธรรมทีเ่ขม้ขน้และหลากหลาย และประเพณีทางศลิปะทีส่บืทอดกันมา 

ซึง่นับวา่เป็นหนึง่ในศลิปะทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของโลก วฒันธรรมของชนพืน้เมอืง เป็นสว่นส าคัญของ 

อัตลกัษณ์แหง่ชาตขิองออสเตรเลยี และชาวอะบอรจินิ ชาวเกาะทอรเ์รส สเตรท 

มบีทบาทส าคัญในดา้นศลิปะ สือ่ แวดวงวชิาการ การกฬีา และธรุกจิ 

ขอ้มลูเกีย่วกับ ประวตัศิาสตร ์ประเพณีตกทอด และวฒันธรรมพืน้เมอืง อยูท่ี ่

www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts  

ออสเตรเลยีเป็นสงัคมทีย่อมรับ หลากหลาย ประกอบดว้ยคนทีม่าจากหลายวฒันธรรม ศาสนา 

และชาตพัินธุ ์ชาวออสเตรเลยีมาจากท่ัวทกุมมุโลก ชาวออสเตรเลยีประมาณรอ้ยละ 46 เกดิตา่งประเทศ 

หรอืมบีดิามารดาทีเ่กดิตา่งประเทศ ถงึแมภ้าษาอังกฤษจะเป็นภาษประจ าชาต ิ

แตภ่าษาทีพ่ดูในออสเตรเลยี มปีระมาณ 300 ภาษา รวมถงึภาษาพืน้เมอืงดว้ย 

และมผีูนั้บถอืศาสนาส าคัญๆทัง้หมดของโลกน ามาปฏบิัตทิีน่ี ่

ในออสเตรเลยี ทกุคนมอีสิระ ทีจ่ะท าตามและเฉลมิฉลองวฒันธรรมและศาสนาดัง้เดมิของเขา 

ตราบใดทีเ่ขาไมท่ าผดิกฎหมายออสเตรเลยี 

http://www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
http://www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
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ทกุคนสามารถเขา้รว่มและเป็นสว่นหนึง่ของชมุชนในฐานะชาวออสเตรเลยี เริม่แรก 

ทา่นอาจจะไมคุ่น้เคยกับความหลากหลายเชน่นี ้ถงึอยา่งไรก็ตาม 

ถา้ทา่นเปิดใจและใหค้วามเคารพแกผู่อ้ ืน่ แนวคดิและประเพณีของเขา 

ทา่นก็มแีนวโนม้ทีจ่ะเขา้กับสงัคมได ้และประสบความส าเร็จในชวีติใหมข่องทา่น 

รัฐบาลออสเตรเลยี สนับสนุนความหลากหลาย ของชมุชนออสเตรเลยี 

และไดย้นืยันถงึพันธสญัญาของเขา ทีจ่ะใหอ้อสเตรเลยีเป็นชาตทิีห่ลากหลายทางวฒันธรรม 

ซึง่ทกุคนเป็นสว่นหนึง่และมโีอกาสทีจ่ะเขา้รว่มในชวีติของชาต ิเพือ่ทีจ่ะเรยีนรูม้ากขึน้ 

เกีย่วกับออสเตรเลยี, ไปที ่www.australia.gov.au/about-australia 

ควำมรบัผดิชอบและคณุคำ่ 
เสรภีาพและความเสมอภาค ทีพ่วกเราไดใ้ชส้ทิธิอ์ยา่งเต็มทีใ่นออสเตรเลยี 

ขึน้อยูก่ับการทีท่กุคนท าตามความรับผดิชอบของเขา เราคาดหวังใหท้า่นจงรักภก้ดตีอ่ออสเตรเลยี 

สนับสนุนวถิชีวีติแบบประชาธปิไตยของเรา และชว่ยบ ารงุรักษาคณุคา่ของออสเตรเลยี 

และประเพณีของการยอมรับ การรวมทกุคนและความเป็นธรรมส าหรับทกุคน 

คณุคา่ของการเป็นพลเมอืงของเรา คอืพืน้ฐานของสงัคมทีม่อีสิระเสร ี

และเป็นประชาธปิไตยของออสเตรเลยี รวมถงึการสนับสนุนเพือ่: 

• ประชาธปิไตยแบบรัฐสภา 

• หลักกฎหมาย 

• การด าเนนิชวีติอยา่งสนัต ิ

• ความเคารพตอ่ทกุคนโดยไมค่ านงึถงึภมูหิลัง 

• ความเห็นอกเห็นใจตอ่ผูท้ีอ่ยูใ่นยามยาก 

• เสรภีาพในการพดูและเสรภีาพในการแสดงออก 

• เสรภีาพในการสมาคม 

• เสรภีาพของการนับถอืศาสนาและรัฐบาลโลกวสิยั 

• ความเสมอภาคของบคุคล โดยไมค่ านงึถงึลักษณะเชน่ความพกิารและอาย ุ

• ความเสมอภาคของบรุษุและสตร ี

• ความเสมอภาคดา้นโอกาส 

ความรับผดิชอบของพลเมอืงออสเตรเลยี รวมถงึ: 

• การปฏบิัตติามกฎหมาย 

• การใชส้ทิธใินการเลอืกตัง้และลงประชามต ิในระดับชาต ิระดับรัฐ หรอืระดับเขตปกครองตนเอง 

• การปกป้องออสเตรเลยีในยามจ าเป็น 

• การท าหนา้ทีใ่นคณะลกูขนุเมือ่ถกูเรยีกตัว 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ การเป็นพลเมอืงออสเตรเลยี ไปที ่www.citizenship.gov.au และอา่น 

คูม่อืทรัพยากรการทดสอบ เพือ่เป็นพลเมอืงออสเตรเลยีชือ่พลเมอืงออสเตรเลยี: 

ขอ้ผกูมัดรว่มกันกันของเรา 

ควำมเสมอภำคและกำรตอ่ตำ้น กำรเลอืกปฏบิตั ิ
ทา่นมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บความเคารพ และความจ าเป็นของทา่นไดรั้บการพจิารณา 

อยา่งเป็นธรรมเทา่เทยีมกับผูอ้ ืน่ ในท านองเดยีวกัน ทา่นตอ้งเคารพผูอ้ืน่ 

http://www.australia.gov.au/about-australia
http://www.citizenship.gov.au/
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ไมว่า่เขาจะเกดิในออสเตรเลยีหรอืยา้ยถิน่ฐานมาอยูท่ีน่ี ่การเหยยีดเชือ้ชาตแิละการเลอืกปฏบิัต ิ

ไมว่า่จะอยูใ่นรปูแบบใด ไมเ่ป็นทีย่อมรับในออสเตรเลยี 

ภายใตก้ฎหมายการตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิัต ิไมม่บีคุคลใดทีค่วรไดรั้บการปฏบิตัดิอ้ยกวา่ผูอ้ ืน่ 

เนือ่งจากอาย ุเชือ้ชาต ิประเทศตน้ก าเนดิ เพศ สถานภาพการสมรส การตัง้ครรภ ์

การเมอืงหรอืความเชือ่ทางศาสนา ความพกิาร หรอืความชอบทางเพศ กฎหมายนีใ้ชใ้นกรณีสว่นใหญ ่

รวมถงึการวา่จา้ง การศกึษา ทีพั่กอาศัย การซือ้สนิคา้ และการเขา้ถงึบรกิารเชน่ แพทย ์ธนาคาร 

และโรงแรม บรุษุและสตรมีคีวามเทา่เทยีมกันภายใตก้ฎหมาย และเพือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่ๆทัง้หมด 

ออสเตรเลยีมปีระเพณีการพดูอยา่งอสิระ อยา่งไรก็ตาม เป็นการผดิกฎหมายทีจ่ะดถูกู ท าใหข้ายหนา้ 

ละเมดิ หรอืขูข่วญั บคุคลอืน่หรอืกลุม่อืน่ เนือ่งจากอาย ุเชือ้ชาต ิประเทศตน้ก าเนดิ เพศ 

สถานภาพการสมรส การตัง้ครรภ ์การเมอืงหรอืความเชือ่ทางศาสนา ความพกิาร หรอืความชอบทางเพศ 

Australian Human Rights Commission บรหิารกฎหมายเครอืรัฐ ในเรือ่งของสทิธมินูษยชน 

การตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตั ิและความยตุธิรรมทางสงัคม 

Australian Human Rights Commission รำยละเอยีดกำรตดิตอ่ 
การสอบถามท่ัวไป 
9.00น. – 17.00น. AEST 

1300 369 711 

สายส าหรับค ารอ้งเรยีน 9.00น. – 17.00น. AEST  
(ปิดท างานในวนัอังคาร ตัง้แต ่13.00น.) 

1300 656 419 

TTY – ส าหรับผูพ้กิารทางการไดย้นิและการพดู 1800 620 241 

ขอ้มลูทีแ่ปลแลว้ – สทิธมินุษยชน 
www.humanrights.gov.au/about/translated-

information 

Human Rights เว็บไซต ์
www.humanrights.gov.au 

 

แตล่ะรัฐและเขตปกครองตนเองมกีฎหมายและหน่วยงานร ฐบาล 

ดา้นการตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิัตขิองตนเอง: 

รฐัหรอืเขต 
ปกครองตน
เอง 

หนว่ยงำนดำ้นสทิธมินษุยชน โทรศพัท ์ เว็บไซต ์

 ACT 
ACT Human Rights 

Commission 
02 6205 2222 www.hrc.act.gov.au 

 NSW 
Anti-Discrimination Board of 

NSW 

02 9268 5544 or 

ชนบท NSW  
โทรฟร ีหมายเลข  
1800 670 812  

www.lawlink.nsw.gov.au/adb 

 NT 
NT Anti-Discrimination 

Commission 

08 8999 1444 or 

NT โทรฟร ี
หมายเลข  
1800 813 846  

www.adc.nt.gov.au/ 

http://www.humanrights.gov.au/about/translated-information
http://www.humanrights.gov.au/
http://www.hrc.act.gov.au/
http://www.hrc.act.gov.au/
http://www.lawlink.nsw.gov.au/adb
http://www.lawlink.nsw.gov.au/adb
http://www.adc.nt.gov.au/
http://www.adc.nt.gov.au/
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รฐัหรอืเขต 
ปกครองตน
เอง 

หนว่ยงำนดำ้นสทิธมินษุยชน โทรศพัท ์ เว็บไซต ์

 Qld 
Anti-Discrimination 

Commission Queensland 1300 130 670 
www.adcq.qld.gov.au  

 SA Equal Opportunity Commission 

08 8207 1977 or 

ชนบท SA 

โทรฟร ีหมายเลข 
1800 188 163  

www.eoc.sa.gov.au 

 Tas. 
Office of the Anti-

Discrimination Commissioner 

03 6165 7515 or 

Tas. โทรฟร ี
หมายเลข 
1300 305 062 

www.antidiscrimination.tas.gov.au 

 Vic. 

Victorian Equal Opportunity 

and Human Rights 

Commission 

1300 292 153 
www.humanrightscommission.vic.

gov.au 

 WA Equal Opportunity Commission 

08 9216 3900 

หรอื 

WA โทรฟร ี
หมายเลข 
1800 198 149 

www.equalopportunity.wa.gov.au 

กำรอำสำสมคัร 
การอาสาสมัครเป็นวธิทีีด่วีธิหีนึง่ ทีจ่ะเรยีนรูทั้กษะใหม ่พบปะผูค้นทีอ่าศัยและท างานในชมุชนของทา่น 

และเป็นการชว่ยผูอ้ ืน่ ชาวออสเตรเลยีจ านวนมากท ากจิกรรมอาสาสมัคร ผูอ้าสาสมัครไมไ่ดรั้บคา่จา้ง 

เพราะเขาใหเ้วลาและทักษะของเขา เพือ่ผลประโยชนข์องชมุชนและตัวเขาเอง 

การอาสาสมัครเป็นทางเลอืกเสมอ ไมใ่ชเ่ป็นการบังคับ 

ถงึแมว้า่การอาสาสมัคร จะไมใ่ชส่ ิง่ทีน่ ามาใชแ้ทนการท างานทีไ่ดรั้บคา่จา้ง 

แตก็่สามารถใหทั้กษะและประสบการณ์การท างานแกท่า่น ซึง่อาจจะชว่ยทา่นใหม้งีานท า 

โดยการท างานอาสาสมัคร จะท าใหภ้าษาอังกฤษของทา่นดขี ึน้ กอ่ตัง้เครอืขา่ยสงัคมและชมุชน 

และเพิม่ความมั่นใจในตนเอง 

มหีลายองคก์รและเว็บไซต ์ทีล่งรายการโอกาสตา่งๆในการเป็นอาสาสมัคร Volunteer Resource 

Centres มตีัง้อยูท่ั่วออสเตรเลยี และใหข้อ้มลูเกีย่วกับอาสาสมัคร จับคูแ่ละบรกิารสง่ตอ่ นอกจากนี ้

ศนูยเ์หลา่นีย้ังชว่ยองคก์รทีก่ าลังแสวงหาผูอ้าสาสมัครดว้ยเชน่กัน 

http://www.adcq.qld.gov.au/
http://www.adcq.qld.gov.au/
http://www.eoc.sa.gov.au/
http://www.antidiscrimination.tas.gov.au/
http://www.antidiscrimination.tas.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.equalopportunity.wa.gov.au/
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ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

เขต องคก์ร เว็บไซต ์

ACT Volunteering ACT www.volunteeringact.org.au 

NSW The Centre for Volunteering www.volunteering.com.au 

NT Volunteering SA-NT www.volunteeringsa.org.au  

Qld Volunteering Queensland www.volunteeringqld.org.au 

SA Volunteering SA-NT www.volunteeringsa.org.au  

Tas. Volunteering Tasmania www.volunteeringtas.org.au 

Vic. Volunteering Victoria www.volunteeringvictoria.org.au 

WA Volunteering WA  www.volunteeringwa.org.au 

โอกาสของการเป็นอาสาสมัคร 
ท่ัวประเทศออสเตรเลยี 

GoVolunteer 
 

www.govolunteer.com.au 

องคก์รส าคัญทีส่ดุ  
ส าหรับการอาสาสมัคร 
ในออสเตรเลยี  

Volunteering Australia www.volunteeringaustralia.org 

กำรพบปะผูค้น 
เมือ่พบกับผูใ้ดเป็นครัง้แรก เป็นสิง่ปกตทิีจ่ะจับมอืขวาของผูนั้น้ดว้ยมอืขวาของทา่น ปกต ิ

ผูท้ีไ่มรู่จั้กกันมากอ่น จะไมจ่บูหรอืกอดเมือ่พบกันครัง้แรก 

เมือ่พบกันครัง้แรก ชาวออสเตรเลยีจ านวนมากจะไมส่ะดวกใจทีจ่ะถกูถามเกีย่วกับอาย ุศาสนา 

การแตง่งาน บตุร หรอืการเงนิ, ในทีท่ างานและกับเพือ่นๆ คนออสเตรเลยีจะเรยีกกันโดยใชช้ือ่ตัว 

ชาวออสเตรเลยีจ านวนมาก จะมองตาของผูท้ีเ่ขาพูดดว้ย ถอืวา่เป็นสญัญาณของความเคารพ 

และแสดงใหเ้ห็นวา่เขาก าลังฟังอยู ่

พฤตกิรรมทีส่ภุำพ 
ชาวออสเตรเลยีจะพดูวา่ "please (ไดโ้ปรด)" เมือ่ขอบางสิง่บางอยา่ง และพดูวา่ "thank you 

(ขอบคณุ)" เมือ่ผูใ้ดชว่ยหรอืใหบ้างสิง่บางอยา่งแกเ่ขา การทีไ่มพ่ดูไดโ้ปรดหรอืขอบคณุ ถอืวา่ไมส่ภุาพ 

โดยปกต ิชาวออสเตรเลยีจะพดูวา่ "excuse me (ขอโทษนะคะ/ครับ)" เพือ่เรยีกความสนใจจากผูอ้ืน่ 

และพดู "sorry (ขอโทษคะ่/ครับ" เมือ่ชนผูอ้ืน่โดยทีไ่มต่ัง้ใจ หากมคีวิ เป็นการสภุาพทีจ่ะไปตอ่ทา้ยควิ 

และเลือ่นไปขา้งหนา้ตามล าดับ 

ทา่นควรพยายามทีจ่ะไปประชมุหรอืการนัดหมายอืน่ๆใหต้รงเวลา หากทา่นจะไปสาย 

โทรไปบอกผูนั้น้และขออภัย และบอกใหเ้ขาทราบวา่ทา่นจะไปถงึเมือ่ไร การตรงตอ่เวลาส าคัญมาก 

เมือ่มนัีดกับผูเ้ชีย่วชาญวชิาชพี (ตัวอยา่งเชน่ นัดแพทย)์ 

เพราะทา่นอาจตอ้งจา่ยเงนิส าหรับการทีท่า่นไปสาย หรอืถา้ทา่นขาดนัดโดยไมแ่จง้ใหผู้นั้น้ทราบลว่งหนา้ 

ผูท้ีส่ายเสมอๆ อาจถกูคดิวา่เป็นผูท้ีเ่ชือ่ถอืไมไ่ด ้

http://www.volunteeringact.org.au/
http://www.volunteering.com.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringqld.org.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringtas.org.au/
http://www.volunteeringvictoria.org.au/
http://www.volunteeringwa.org.au/
http://www.govolunteer.com.au/
http://www.volunteeringaustralia.org/
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หากทา่นไดรั้บใบเชญิ และอาจมตีัวอกัษร "RSVP" และวนัที ่น่ันหมายความวา่ 

ผูท้ีเ่ชญิทา่นตอ้งการทราบวา่ ทา่นจะไปงานตามเชญิหรอืไม ่

และเป็นการสภุาพทีจ่ะแจง้ใหเ้ขาทราบกอ่นถงึวนันัน้ 

พฤตกิรรมบางอยา่ง ไมเ่พยีงแตไ่มส่ภุาพแตเ่ป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมายดว้ย 

ตัวอยา่งของพฤตกิรรมเชน่นัน้ รวมถงึการสบถและการถม่น ้าลายในทีส่าธารณะ ทิง้ขยะ 

และถา่ยปัสสาวะหรอือจุาระในทีต่า่งๆ ทไีมใ่ชส่ว้มสาธารณะหรอืเอกชน 

ดทูี ่ความเสมอภาคและการตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิัต ิขา้งตน้ดว้ย 

เครือ่งนุง่หม่ 
ออสเตรเลยีเป็นสงัคมทีห่ลากหลาย ความแตกตา่งกันของเครือ่งนุ่งหม่ทีใ่ส ่

สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความหลากหลายในดา้นนี ้หลายๆคนแตง่กายแบบสบายๆหรอืไมเ่ป็นทางการ 

เพือ่ความสบายกาย หรอืแตง่กายตามสถานการณ์หรอืแนวโนม้ของสงัคม 

หลายคนอาจเลอืกทีจ่ะแตง่ตัวตามประเพณี ซึง่อาจะเป็นทางศาสนาหรอืขนบธรรมเนยีม 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในโอกาสพเิศษ 

มกีฎหมายหรอืกฎเพยีงไมก่ีข่อ้ทีเ่กีย่วกับการแตง่กาย, 

ถงึแมว้า่จะมขีอ้ก าหนดในการใสเ่สือ้ผา้เฉพาะอยา่ง ในสถานทีท่ างานตา่งๆและในสถานทีเ่จาะจง 

ตัวอยา่งเชน่ รองเทา้บทูและหมวกแข็ง ซึง่ตอ้งใสเ่พือ่ความปลอดภัยในสถานทีก่อ่สรา้ง และต ารวจ 

ทหาร และพนักงานธรุกจิบางอยา่งใสเ่ครือ่งแบบ 

ออสเตรเลยีมคีนเป็นโรคมะเร็งผวิหนัง ทีส่ามารถป้องกันไดค้อ่นขา้งสงู 

การใสเ่สือ้ผา้ทีป่กป้องและหมวกสามารถลดการเสืย่งมะเร็งผวิหนังได ้

หลายๆโรงเรยีนเรยีกรอ้งใหนั้กเรยีนใสห่มวก ถอืวา่เป็นสว่นหนึง่ของเครือ่งแบบ ส าหรับ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการป้องกันแสงอาทติย ์ไปที ่www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-

protection  

สโมสร โรงภาพยนตรแ์ละสถานทีอ่ืน่ๆ อาจก าหนดใหผู้ใ้ชบ้รกิารแตง่กายเรยีบรอ้ย สะอาด 

และใสร่องเทา้ทีเ่หมาะสม 

สตรแีละบรุษุ อาจแตง่กายดว้ยเสือ้ผา้ทีไ่มป่กปิดรา่งกายทัง้หมด นีเ่ป็นเรือ่งปกตใินประเทศตะวนัตก 

และไมไ่ดห้มายความวา่พวกเขาตอ้งการเป็นจดุสนใจ 

ส ำนวนออสเตรเลยีทีใ่ชก้นัแพรห่ลำย 
ส านวนออสเตรเลยีหรอืค าแสลง ทีใ่ชก้ันแพรห่ลายหลายๆค า อาจฟังแลว้แปลก 

บอ่ยครัง้ชาวออสเตรเลยีจะยอ่ค า (ตัวอยา่งเชน่ 'ฟตุตี ้' ส าหรับ 'ฟตุบอล') 

หากทา่นไมแ่น่ใจวา่ส านวนนัน้หมายความวา่อะไร มันเป็นสิง่ทีย่อมรับไดท้ีจ่ะถาม 

ตัวอยา่งส านวนทีใ่ชก้ันแพรห่ลายเชน่: 

• Bring a plate (น ามาจานหนึง่) - เมือ่ทา่นไดรั้บเชญิไปงานสงัคมหรอืทีท่ างาน และถกูขอรอ้งให ้

"bring a plate" นีห่มายความวา่ ใหน้ าอาหารไปหนึง่อยา่ง เพือ่รับประทานรว่มกับผูอ้ ืน่ 

• BYO (บวีายโอ) - นีห่มายความ "bring your own (น ามาเอง)" ใหน้ าเครือ่งดืม่มาเอง เชน่ 

แอลกอฮอล ์น ้าผลไม ้น ้าอัดลม หรอืน ้า บางภัตตาคารเป็น BYO 

ซึง่หมายความวา่ทา่นสามารถน าเครือ่งดืม่มาเองได ้หากทา่น BYO 

อาจจะมกีารเก็บคา่บรกิารและท าความสะอาดแกว้ ซึง่เรยีกวา่ "corkage (คอรก์เกจ)" 

http://www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection
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• open door policy (นโยบายเปิดประต)ู - ในทีท่ างาน การม ี"นโยบายเปิดประต"ู หมายความวา่ 

ทา่นและพนักงานผูอ้ืน่ ไมต่อ้งท านัดเป็นทางการทีจ่ะพดูกับเจา้นาย 

เกีย่วกับปัญหาหรอืเรือ่งในทีท่ างาน 

• See you later (แลว้พบกันใหม)่ - นีเ่ป็นการพดู "goodbye (ลากอ่น)” แบบไมเ่ป็นทางการ 

ไมไ่ดห้มายความวา่คนนัน้จะกลับมาพบทา่นอกีในไมช่า้นี ้

ผูใ้หบ้รกิารภาษาอังกฤษของทา่น จะชว่ยทา่นเกีย่วกับส านวนออสเตรเลยี ด ูบทที ่3 ภาษาอังกฤษ  

กจิกรรมกลำงแจง้และควำมปลอดภยั 
ประเทศออสเตรเลยีเหมาะสมมาก ส าหรับกจิกรรมกลางแจง้ เชน่วา่ยน ้า เดนิป่า การตัง้แคมป์ 

และการกฬีา และมกีฎตา่งๆในเรือ่งความปลอดภัยทีท่า่นตอ้งจ า 

ควำมปลอดภยัในกำรวำ่ยน ำ้ และกลำงแจง้ 
• หากทา่นและบตุรของทา่นวา่ยน าไมเ่ป็น ไปเรยีนวา่ยน ้าและความปลอดภัยในน ้า  

• การวา่ยน ้าในมหาสมทุร อาจมอีันตรายรา้ยแรงมาก เพือ่ทีจ่ะสนุกสนานกับความปลอดภัย  

บนชายหาดตอ้ง: 

o วา่ยน ้าในระหวา่งธงสแีดงและสเีหลอืง ซึง่ก าหนดบรเิวณทีไ่ดรั้บการควบคมุโดย 

lifeguard (ผูด้แูลความปลอดภัยของชวีติ) 

o ตรวจดปู้ายความปลอดภยั 

o หากทา่นประสบปัญหา ใหต้ัง้สตใิหด้ ียกแขนขึน้และขอความชว่ยเหลอื 

o อยา่วา่ยน ้าทีห่าด หากทา่นไมเ่ห็นธงสแีดงและสเีหลอืง หรอืถา้มป้ีายระบวุา่ไมค่วรวา่ยน ้า 

หรอืหาดปิด 

• มหาสมทุรนัน้คาดเดาไมไ่ด ้ตอ้งคอยสงัเกตป้ายเตอืน เพือ่หลกีเลีย่งอบุัตเิหต ุ

เชน่การลืน่บนโขดหนิรมิหาด หรอืการถกูคลืน่ยกัษ์กวาดลงทะเลไป หรอืน ้าขึน้สงู 

ทา่นตอ้งระมัดระวงัอยา่งทีส่ดุเมือ่ตกปลาตามหนิ 

เนือ่งจากหลายคนไดจ้มน ้าหลังจากถกูคลืน่ยักษ์กวาดลงไปในน ้า 

• ใหร้ะวงัเมือ่วา่ยน ้าในแมน่ ้า ทะเลสาป และเขือ่น 

o กอ่นทีจ่ะลงน ้า ตรวจดคูวามลกีของระดับน ้า และวตัถทุีจ่มอยูใ่ตน้ ้า 

o ตรวจดปู้ายทีร่ะบวุา่อันตราย (เชน่จระเขห้รอืมลภาวะ) และปฏบิัตติามป้ายเหลา่นัน้ 

• คอยดแูลเด็กๆทีว่า่ยน ้า หรอืผูท้ีอ่ยูใ่กลน้ ้า รวมถงึสระน ้าในสวนหลังบา้นดว้ย สระน ้าตอ้งมรัีว้รอบ 

• อยา่วา่ยน ้า ตกปลา หรอืเดนิป่าคนเดยีว บอกผูอ้ืน่วา่ทา่นจะไปไหน และเมือ่ไรจะกลับ 

ใหน้ าอาหารและน ้าตดิตัวไปมากๆ 

• งูและแมงมุมบางชนิดในออสเตรเลียมีพิษ ถ้าถกูกัด ให้ตรึงแขนหรือขาที่ถูกกดั 

และขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ โดยการโทร ศูนย์สามตัว 000 

• ในฤดูใบไม้ผลิ นกร้องเพลงที่เรียกว่า แม็กพาย จะปกป้องดินแดนของเขา 

ด้วยการโฉบลงไปที่คนเดนิถนน หรือผู้ถึบรถจกัรยาน อาจมีปา้ยเตือนการโฉบของนก 

นกเหล่านี้เป็นนกที่ได้รับการคุ้มครอง ดังนั้นท่านต้องพยายามเลี่ยงการถูกโจมตี 

ด้วยการเลี่ยงบริเวณที่ท ารังของมัน หรือถือกิ่งไม้หรือร่มเหนือศีรษะของท่าน 
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• ดวงอาทติยใ์นออสเตรเลยีนัน้แรงมาก ใหใ้สห่มวก ใสเ่สือ้ผา้ทีป่กคลมุรา่งกาย 

และทาครมีกันแดดในวนัทีม่แีดดจา้ เพือ่ป้อกันผวิไหม ้ 

การท าเชน่นีส้ าคัญอยา่งยิง่ โดยเฉพาะส าหรับเด็กเล็ก 

• คอยสงัเกตสภาพอากาศ หา้มใชเ้ตากลางแจง้และเตาบารบ์คีวิในวนั total fire ban  

(หา้มจดุไฟเด็ดขาด) Bureau of Meteorology (กรมอตุนุยิมวทิยา) ใหข้อ้มลูสภาพอากาศ ที ่

www.bom.gov.au/index.php 

• เมอืงใหญ่ๆ ในออสเตรเลยี เหมอืนกันกับเมอืงใหญ่ๆ ท่ัวโลก มเีหตทุ ารา้ยรา่งกาย 

โดยเฉพาะเวลากลางคนื ใหร้ะวงัความปลอดภัยของตัวทา่น เลีย่งสวนสาธารณะ สถานทีม่ดื 

หรอืจดุทีเ่กดิเหตบุอ่ยๆ 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

ทรพัยำกรขอ้มลู เว็บไซต ์

Bureau of Meteorology – พยากรสภาพอากาศ 
และวนัหา้มจดุไฟเด็ดขาด 

www.bom.gov.au/weather  

Royal Life Saving Society – การวา่ยน ้าและ 
ความปลอดภัยในน ้า 

www.royallifesaving.com.au 

Surf Life Saving Australia www.slsa.asn.au 

Beach Safety – รวมถงึขอ้มลูทีไ่ดรั้บการแปลแลว้ 
www.beachsafe.org.au 

Rip Current Safety Tips – รวมถงึขอ้มลู 

เป็นภาษาอืน่ๆนอกจากภาษาอังกฤษ 
www.ripcurrents.com.au 

Australian Cancer Council – 

การป้องกันแสงแดด 
www.cancer.org.au 

ควำมปลอดภยัในบำ้น 

กำรรกัษำควำมปลอดภยัในบำ้น 
กอ่นออกนอกบา้น ใสก่ญุแจประตแูละปิดหนา้ตา่งเสมอ ถา้เป็นไปได ้ควรมปีระดเูหล็กดัด หรอืโซน่ริภัย 

เพือ่ทา่นจะไดเ้ห็นวา่ใครอยูท่ีน่ั่น กอ่นเปิดประต ูควรเปิดไฟทิง้ไว ้หรอืใช ้sensor light 

(โคมไฟทีปิ่ดเปิดเองเมือ่มคีนเดนิผา่น) ใกล ้ๆ กับประตหูนา้บา้น เพือ่ทา่นจะไดม้องเห็นวา่มใีครอยูท่ีน่ั่น 

และจะเปิดประตงูา่ยขึน้เมือ่ทา่นกลับบา้น และเพือ่เป็นการขดัขวางผูบ้กุรกุ 

ยำรกัษำโรคและสำรเคม ี
ยาและสารเคมบีางชนดิทีพ่บอยูท่ั่วๆไปในบา้น อาจเป็นสาเหตทุ าใหเ้กดิอันตรายหรอืการเจ็บป่วยรา้ยแรง 

• เก็บยารักษาโรคทัง้หมดไวใ้นสถานทีเ่ด็กหรอืสตัวเ์ลีย้งเขา้ไมถ่งึ หรอืทีเ่ด็กๆไมส่ามมารถหาพบ 

• หากทา่นหยดุทานยา หรอืมันผา่นวนัหมดอายแุลว้ อยา่ทิง้มันลงถังขยะหรอืลงทอ่น ้า 

เภสชักรของทา่นสามารถท าลายยารักษาโรคทีเ่หลอืได ้อยา่งปลอดภัยและไมต่อ้งเสยีคา่บรกิาร 

• ผลติภัณฑส์ าหรับท าความสะอาดท ้ง้หมด ตอ้งเก็บล็อคไวใ้นตูท้ีเ่ด็กๆและสตัวเ์ขา้ไมถ่งึ 

อปุกรณ์ชว่ยความปลอดภัยของเด็ก (เชน่ล็อคส าหรับประต)ู สามารถซือ้ไดท้ีร่า้นขายฮารด์แวรส์ว่นมาก 

ควำมปลอดภยัจำกอคัคภียัในบำ้น 
ในทกุๆปี ไฟไหมบ้า้นเป็นตน้เหตขุองการเสยีชวีติประมาณ 50 คน และการบาดเจ็บรา้ยแรงจ านวนมาก  

ในออสเตรเลยี 

http://www.bom.gov.au/index.php
http://www.bom.gov.au/weather
http://www.royallifesaving.com.au/
http://www.slsa.asn.au/
http://www.beachsafe.org.au/
http://www.ripcurrents.com.au/
http://www.cancer.org.au/
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เครือ่งตรวจจับควนัจะเตอืนลว่งหนา้ ซึง่อาจจะชว่ยชวีติทา่น 

และท าใหบ้รกิารฉุกเฉนิไดรั้บการแจง้เตอืนทันเวลา ทีจ่ะยตุกิารกระจายความเสยีหาย 

เครือ่งเตอืนนีส้ าคัญอยา่งยิง่ โดยเฉพาะในเวลากลางคนืเมือ่ทกุคนหลับอยู ่

แตล่ะบา้นตอ้งมเีครือ่งตรวจจับควนัอยา่งนอ้ยหนึง่อัน ในแตล่ะชัน้ 

คอยตรวจและเปลีย่นแบตเตอรีท่กุๆหกเดอืน 

ไฟไหมบ้า้นบอ่ยครัง้มักจะเกดิขึน้ในครัว หรอืเกดิขึน้เนือ่งจากสายไฟฟ้าทีช่ ารดุ 

ใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้าอยา่งไมถ่กูตอ้ง หรอืโดยการทิง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีก่ าลังใชง้านอยูโ่ดยทีไ่มม่ใีครดแูล 

ป้องกันไฟไหมบ้า้นโดยการระมัดระวงัในสิง่ตอ่ไปนี ้

ภำยในบำ้น: 

• ตอ้งแน่ใจวา่อปุกรณ์อเีล็กทรอนกิ มทีีว่า่งรอบๆ เพือ่ป้องกันไมใ่หร้อ้นเกนิควร 

• อยา่ใชแ้ผงปลั๊กไฟเกนิพกิัด – เบา้ไฟหนึง่เบา้ควรมแีคห่นึง่ปลั๊กเทา่นัน้ 

• ตรวจดปูลั๊กและเบา้ไฟอยา่ใหม้ฝีุ่ นหรอืความเสยีหาย และตอ้งแกไ้ขทันทถีา้มปัีญหา 

การซอ่มไฟฟ้าทกุชนดิตอ้งท าโดยชา่งไฟฟ้าทีม่คีณุวฒุ ิ

• ตอ้งแน่ใจวา่มา่น เสือ้ผา้ และเครือ่งนอน ไมอ่ยูใ่กลเ้ทยีนไขหรอืเครือ่งท าความรอ้น 

• อยา่ทิง้เทยีนไขหรอืหรอืสิง่อืน่ทีม่เีปลวไฟจดุทิง้ไวเ้มือ่ทา่นไมอ่ยูใ่นหอ้ง 

• เมือ่ทา่นอยูบ่า้น ตอ้งใหแ้น่ใจวา่ประตไูมล็่อกจากขา้งใน (เชน่ปิดตาย) 

เพือ่ทา่นจะสามารถเปิดไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีฉุกเฉนิ 

• ไมส่บูบหุรีบ่นเตยีง 

• ตอ้งใหแ้น่ใจวา่เด็กๆเอือ้มหยบิไมข้ดีหรอืไฟแช็กไมถ่งึ 

ในครวั: 

• ไมท่ิง้เด็กๆไวใ้นครัวโดยทีไ่มม่ใีครดแูล 

• อยา่ท าอาหารโดยทีไ่มเ่ฝ้าอยู ่- ถา้ทา่นตอ้งออกจากครัว ใหปิ้ดเตาจนกวา่ทา่นจะกลับเขา้ไปอกี 

• อยา่ใหเ้ด็กๆไปใกลเ้ตาไฟฟ้า เตาอืน่ๆ  

หรอืเตาอบ ในขณะท าอาหาร 

• หันดา้มหมอ้ไปจากขอบเตา เพือ่จะไดไ้มถ่กูชนหรอืหก น ้ารอ้นอาจเป็นเหตขุองการไหมพ้องได ้

• ใหแ้น่ใจวา่ทา่นเก็บสิง่ทีต่ดิไฟงา่ย ไวห้า่งไกลแหลง่ความรอ้น 

• อยา่วางสิง่ทีเ่ป็นโลหะในเตาไมโครเวฟ รวมถงึชามโลหะ อลมูเินยีมฟอยล ์

หรอืเครือ่งใชใ้นครัวทีเ่ป็นโลหะ 

• ในครัวและบารบ์คีวิบางครัง้ใชแ้กส ตอ้งปิดเตาอบแกสและเตาท าอาหารเมือ่ทา่นเสร็จแลว้ 

ถา้ทา่นไดก้ลิน่แกส อยา่จดุไมข้ดี เพราะเปลวไฟจากไมข้ดีอาจท าใหแ้กสระเบดิ 

มองหาวา่แกสร่ัวออกมาจากทีไ่หนและปิดทันท ีถา้ทา่นไมส่ามารถหาทีม่าได ้โทร ศนูยส์ามตัว 

000 และขอ “Fire Brigade (หน่วยดับเพลงิ)” อยา่วางหโูทรศัพท ์

ทำ่นตอ้งท ำอะไรบำ้งหำกเกดิไฟไหม:้ 

• โทร ศนูยส์ามตัว 000 จากโทรศัพทข์องเพือ่นบา้นของทา่น โทรศัพทส์าธารณะ 

หรอืโทรศัพทม์อืถอื และขอหน่วยดับเพลงิ บอกเขาวา่ไฟไหมท้ีไ่หน 

และมใีครตดิอยูข่า้งในหรอืไม ่ 

อยา่วางหโูทรศัพท ์

• หน่วยดับเพลงิของรัฐ ใหค้ าแนะน าอยา่งละเอยีดวา่ ตอ้งท าอะไรบา้งในกรณีทีม่ไีฟไหม ้ 

ด ูบทที ่2 ขอความชว่ยเหลอื  
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แผนควำมปลอดภยัเมือ่มไีฟป่ำ 
ในบางสว่นของออสเตรเลยี ไฟป่าอาจมผีลกระทบกบับา้นของทา่น 

หากทา่นอาศัยอยูใ่นเขตทีเ่สีย่งตอ่การเกดิไฟป่า ทา่นควรท าแผนการเอาตัวรอดเมือ่เกดิไฟป่า 

หน่วยดับเพลงิในทอ้งถิน่ มขีอ้มลูและแนวทางทีจ่ะชว่ยทา่น ใหเ้ตรยีมท าแผนการเอาตัวรอด 

เมือ่เกดิไฟป่า 

แผนของทา่น ควรรวมถงึการปฏบิัตกิารกอ่นฤดไูฟป่า ในระหวา่งฤดไูฟป่า 

เมือ่ใกลว้น้ทีจ่ะเสืย่งวา่ไฟจะไหม ้และแผนส ารอง แผนนีค้วรรวมถงึรายการทีจ่ะตอ้งท าอยา่งละเอยีด 

เพือ่ทีจ่ะรักษาทรัพยส์นิของทา่น เพือ่เตรยีมทรัพยส์นิของทา่น ในกรณีไฟไหม ้

รายชือ่และรายละเอยีดการตดิตอ่ในกรณีไฟไหม ้สิง่ทีจ่ะตอ้งมอียูใ่นชดุอปุกรณ์กรณีฉุกเฉนิ 

แผนการส าหรับทกุคนทีอ่าศัยอยูใ่นบา้น ซึง่รวมถงึความจ าเป็นพเิศษ (ตัวอยา่งเชน่ 

การโยกยา้ยเด็กทารกหรอืผูส้งูอาย)ุ แผนส าหรับสัตวเ์ลีย้ง และ/หรอื ปศสุตัว ์

ตัวกระตุน้ทีเ่ป็นสญัญานวา่ตอ้งหนไีฟ สิง่ทีใ่ชส้ าหรับเดนิทาง แผนส ารอง และแผนทีจ่ะกลับบา้นของทา่น 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับไฟป่า และรายละเอยีดการตดิตอ่ส าหรับหน่วยดับเพลงิในทอ้งถิน่ ด ู 

บทที ่2 ขอความชว่ยเหลอื  

สิง่แวดลอ้ม 
สิง่แวดลอ้มทีส่ะอาดและการพทัิกษ์ธรรมชาต ิเป็นสิง่ส าคัญส าหรับชาวออสเตรเลยี 

เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมายทีจ่ะทิง้ขยะ สรา้งมลภาวะ หรอืก าจัดขยะโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 

หรอืท าเสยีงดังจนเกนิควร ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่ง การก าจัดของเสยี ไปที ่

www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-

management หรอืไซตต์อ่ตา้นการทิง้ขยะ เชน่ Clean Up Australia (www.cleanup.org.au/au) หรอื 

Keep Australia Beautiful (http://kab.org.au)  

สตัว ์ปลา หอย และพชืพืน้เมอืง มกีฎหมายคุม้ครอง อยา่ลา่ ตกปลา หรอืถอนพชื หรอืเก็บหอย 

กอ่นทีจ่ะตรวจดวูา่ทา่นตอ้งมใีบอนุญาตหรอืไม่ 

มกีฎพเิศษทีใ่ชก้ับอทุยานแหง่ชาต ิเพือ่ป้องกันไมใ่หเ้กดิความเสยีหาย 

และบางครัง้ตอ้งเสยีคา่เขา้อทุยาน 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ: 

เขต หนว่ยงำน เว็บไซต ์

National 
Department of Environment – Parks 

Australia 

www.environment.gov.au/topics/nati

onal-parks 

 ACT Parks and Conservation www.tams.act.gov.au  

NSW NSW National Parks and Wildlife Service www.environment.nsw.gov.au/nation

alparks 

NT NT parks and reserves  
https://nt.gov.au/leisure/parks-

reserves 

Qld Queensland National Parks, Sport and 

Racing   
www.nprsr.qld.gov.au  

http://www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-management
http://www.cleanup.org.au/au
http://kab.org.au/
http://www.environment.gov.au/topics/national-parks
http://www.environment.gov.au/topics/national-parks
http://www.tams.act.gov.au/
http://www.environment.nsw.gov.au/nationalparks/
https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves
http://www.nprsr.qld.gov.au/
http://www.nprsr.qld.gov.au/
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เขต หนว่ยงำน เว็บไซต ์

SA National Parks South Australia  www.environment.sa.gov.au/parks 

Tas. Parks and Wildlife Service Tasmania www.parks.tas.gov.au 

Vic.  Parks Victoria www.parkweb.vic.gov.au 

WA Parks and Wildlife  www.dpaw.wa.gov.au  

สตัวแ์ละสตัวเ์ลีย้ง 
รัฐบาลของรัฐและเขตปกครองตนเอง เป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองสวัสดิภาพของสัตว์และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นจัดการเร่ืองสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่เลี้ยงเป็นเพ่ือน 

ถ้าท่านมีสัตว์เลี้ยง ท่านต้องรับผิดชอบในการดูแลทุกส่ิงทุกอย่างที่เกี่ยวกบัเขา 

รวมถึงให้อาหารและท าความสะอาด ท่านต้องเก็บอจุจาระด้วย 

สัตว์หลายประเภทต้องได้รับการฉีดวัคซีนเป็นประจ า 

และต้องพาไปหาสัตวแพทย์เมื่อเขาป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ คาดหวังว่าทา่นต้องท าหมันและติดไมโครชิปป์ 

ให้สัตว์เลี้ยงในบ้านของท่าน และในบางกรณีก็เป็นข้อก าหนดของกฎหมาย 

นี่เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ถามสัตวแพทย์ในท้องถิ่นของท่าน หรือที่ 

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) ที่ www.rspca.org.au  

สตัวเ์ลีย้งในครัวเรอืนบางประเภทตอ้งลงทะเบยีนกบัเทศบาลทอ้งถิน่ 

อาจจะมกีารจ ากดัจ านวนและประเภทของสตัวเ์ลีย้งทีท่า่นมไีด ้และกฎเกีย่วกับวา่ทา่นจะตอ้งเก็บเขา 

ไวท้ีไ่หนและอยา่งไร บา้นเชา่หลายแหง่ไมอ่นุญาตใหม้สีตัวเ์ลีย้ง 

ถา้ทา่นไมส่ามารถดแูลสตัวเ์ลีย้งของทา่นได ้ทา่นตอ้งไมล่ะทิง้เขาหรอืเอาเขาไปปลอ่ย 

ถามเพือ่นหรอืเพือ่นบา้นวา่เขาจะรับเลีย้งไหม โฆษณาในเว็บไซตรั์บเลีย้งสตัวเ์ลีย้ง 

หรอืขอความชว่ยเหลอืหรอืค าแนะน าจากสตัวแพทยข์องทา่น  

ถา้ทา่นมคี าถามเกีย่วกับ การเลีย้งสตัวห์รอืสวสัดภิาพของสตัว ์ไปที ่

www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state หรอืถามสตัวแพทยข์องทา่น  

ดบูทนีด้ว้ย บทที ่6 กฎหมายออสเตรเลยี  

หนงัสอืพมิพ ์โทรทศัน ์และวทิย ุ
รา้นขายหนังสอืพมิพใ์นศนูยก์ารคา้ใหญ่ๆ สว่นมาก มหีนังสอืพมิพใ์นหลายภาษา หากเขาไมม่ภีาษาใด  

หรอืไมม่หีนังสอืพมิพท์ีท่า่นตอ้งการ ขอใหเ้ขาสัง่ใหท้า่นได ้

มโีทรทัศนห์ลายชอ่งทีใ่หบ้รกิารฟร ีรวมถงึชอ่งสาธารณะสองชอ่ง (Australian Broadcasting 

Corporation (ABC - www.abc.net.au) และ Special Broadcasting Service (SBS - 

www.sbs.com.au)) ทา่นไมต่อ้งมใีบอนุญาตเพือ่ใชโ้ทรทัศน ์หรอืสมัครเป็นสมาชกิเพือ่ทีจ่ะดบูรกิาร 

"free to air (ออกอากาศฟร)ี" 

การบรกิารโทรทัศนอ์ืน่ๆตอ้งจา่ยคา่สมาชกิ ("pay television” (“โทรทัศนท์ีต่อ้งจา่ยคา่ด”ู หรอื "pay 

TV") กอ่นทีท่า่นจะเซ็นสญัญาส าหรับบรกิารสือ่สาร ทา่นตอ้งแน่ใจวา่ ทา่นสามารถทีจ่ะจา่ยคา่บรกิาร 

http://www.environment.sa.gov.au/parks
http://www.parks.tas.gov.au/
http://www.parkweb.vic.gov.au/
http://www.dpaw.wa.gov.au/
http://www.rspca.org.au/
http://www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state
http://www.abc.net.au/
http://www.abc.net.au/
http://www.sbs.com.au/
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และเหมาะสมกับความตอ้งการและการใชช้วีติของทา่น อยา่เซ็นสญัญาระยะยาว 

หากทา่นอยูใ่นทีเ่ชา่เพยีงระยะสัน้ อยา่เซ็นจา่ยคา่สมาชกิเพือ่ทีจ่ะดรูายการ free-to-air 

โทรทัศนห์ลายชอ่งเสนอโปรแกรม "catch up" ซึง่ทา่นสามารถทึจ่ะดรูายการนัน้ไดอ้อนไลน ์

อยา่งไรก็ตาม การดอูอนไลนใ์ชข้อ้มลู (data) คอ่นขา้งมาก และหากทา่นใชเ้กนิจ านวนขอ้มลูทีอ่นุญาต 

ทา่นอาจจะตอ้งจา่ยแพงมาก 

มบีรกิาร "streaming" ใหใ้นออสเตรเลยีดว้ย เชน่ Netflix, Presto และ Stan 

บรกิารเหลา่นีเ้ก็บคา่ใชบ้รกิารเป็นรายเดอืน เพือ่ทีจ่ะเขา้ไปในหอ้งสมดุโปรแกรมของเขาได ้

เพือ่ทีจ่ะดรูายการของบรกิารเหลา่นี ้ทา่นตอ้งเชือ่มตอ่บรอดแบนดท์ีม่คีวามเร็วสงู ตอ้งตระหนักวา่ 

การดรูายการเหลา่นีใ้ชข้อ้มลูมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ทา่นดบูนมอืถอื ซึง่อาจจะท าใหแ้พงมาก 

สถานโีทรทัศนแ์ละวทิยขุอง Special Broadcasting Service (SBS) 

มโีปรแกรมเป็นภาษาชมุชนทีแ่ตกตา่งกันหลายภาษา โปรแกรมของแตล่ะสปัดาห ์

จะลงในหนังสอืพมิพเ์มอืงใหญแ่ละออนไลน ์

สถานวีทิยขุองชาตติา่งๆ อาจมใีหท้ี ่National Ethnic and Multicultural Broadcasters’ Council 

(www.nembc.org.au  หรอืโทร 03 9486 9549) 

กำรพนนั 
บางคนไดรั้บอน้ตรายอยา่งสงูจากการพนัน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เมือ่เขามปัีญหาในการจ ากัดจ านวนเวลา 

และ/หรอื จ านวนเงนิทีจ่ะใชใ้นการพนัน การพนันอาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิปัญหาทางการเงนิอยา่งรา้ยแรง 

และมผีลกระทบในสว่นอืน่ๆของการด ารงชวีติ เชน่สขุภาพจติและรา่งกาย 

หนา้ทีก่ารงานและความสัมพันธ ์ปัญหาการพนัน ไมใ่ชม่ผีลกระทบเฉพาะบคุคลทีเ่ลน่การพนันเทา่นัน้ 

แตม่ผีลกระทบตอ่สมาชกิครอบครัวและเพือ่นสนทิดว้ย 

การบรกิารความชว่ยเหลอื รวมถงึการใหค้ าปรกีษา การใหค้ าปรกึษาดา้นการเงนิ 

และค าแนะน าทางกฎหมาย มใีหแ้กบ่คุคลทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการพนัน 

รวมถงึครอบครัวและเพือ่นๆของเขา 

หนว่ยงำน โทรศพัท ์ เว็บไซต ์

National Problem Gambling Hotline 1800 858 858 www.gamblinghelponline.org.au 

Lifeline 131 114 
www.lifeline.org.au 

Gamblers Anonymous 02 9726 6625 
http://gaaustralia.org.au/ 

เสยีงอกึทกึ 
เสยีงอกึทกึ หมายถงึเสยีงดังทีร่บกวนผูอ้ ืน่ เชน่ สนัุขเหา่ หรอืเพือ่นบา้นเลน่เพลงเสยีงดัง 

หรอืใชอ้ปุกรณ์ไฟฟ้า 

มกีฎหมายป้องกันชาวออสเตรเลยี จากเสยีงอกึทกึเกนิขนาด 

ขอ้บังคับนีแ้ตกตา่งกันไประหวา่งรัฐและเขตปกครองตนเอง แตก่จิกรรมทีม่เีสยีงดังควรหลกีเลีย่งในชว่ง 

กอ่น 7.00น. และ หลัง 23.00น. 

พดูคยุกับเพือ่นบา้นของทา่น ถา้เขาท าเสยีงรบกวนทา่น เขาอาจไมท่ราบวา่เขาท าเสยีงรบกวนทา่น 

โดยท่ัวไปแลว้ ชาวออสเตรเลยียอมทนตอ่เสยีงดังบางครัง้บางคราว 

http://www.sbs.com.au/
http://www.nembc.org.au/
http://www.nembc.org.au/
http://www.gamblinghelponline.org.au/
http://www.lifeline.org.au/
http://gaaustralia.org.au/
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และแกปั้ญหาการท าเสยีงดังดว้ยการพดูคยุกัน อยา่งไรก็ตาม ถา้เกดิมเีสยีงดงับอ่ยครัง้ ดังมากเกนิไป 

หรอืเสยีงดังตอนเชา้มากหรอืตอนดกึ และการพดูคยุกันไมช่ว่ยแกปั้ญหา 

ทา่นสามารถยืน่ค ารอ้งไปทีเ่ทศบาลทอ้งถิน่ 

ทีห่น่วยงานดแูลสภาพแวดลอ้มของรัฐหรอืเขตปกครองตนเอง หรอืเจา้หนา้ทีต่ ารวจ 

แจง้ใหเ้พือ่นบา้นของทา่นทราบ ถา้ทา่นมแีผนทีจ่ะท ากจิกรรมทีม่เีสยีงดัง 

เชน่ท าการซอ่มแซมปรับปรงุบา้น หรอืมงีานปารต์ี ้คนสว่นมากมักจะร าคาญนอ้ยลงถา้เขาทราบลว่งหนา้วา่ 

เสยีงดังนัน้จะเริม่และหยดุเมือ่ไร และทราบวา่ควรจะตดิตอ่ใครถา้เกดิมปัีญหา 

ดบูทนีด้ว้ย บทที ่6 กฏหมายออสเตรเลยี 

กำรบรกิำรตำ่งๆของรฐับำลทอ้งถิน่ 
เทศบาลทอ้งถิน่มบีรกิารดา้นความชว่ยเหลอืหลายประเภท เชน่ศนูยส์ขุภาพเด็ก ศนูยด์แูลเด็กเล็ก 

ผูท้ างานกับเยาวชน การบรกิารผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร หลายๆแหง่มพีนักงานบรกิารวฒันธรรมหลากหลาย 

หรอืพนักงานบรกิารชมุชน ซึง่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืและค าแนะน า ทีม่คีณุคา่แกท่า่น 

ในขณะทีท่า่นก าลังตัง้หลักชวีติในออสเตรเลยี เทศบาลทอ้งถิน่ บอ่ยครัง้มหีอ้งโถงสาธารณะ 

สิง่อ านวยความสะดวกส าหรับการกฬีา สนัทนาการ และวฒันธรรม เพือ่ใหก้ลุม่ชมุชนไดใ้ช ้

เทศบาลบ ารงุรักษาถนนในทอ้งถิน่ จัดใหม้หีอ้งสขุาสาธารณะ 

และดแูลใหร้า้นคา้และรา้นอาหารด าเนนิการตามมาตรฐานสาธารณสขุ เทศบาลควบคมุการกอ่สรา้ง 

หากทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงตัวอาคาร ทา่นตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากเทศบาลทอ้งถิน่ของทา่นกอ่น 

ทา่นอาจตอ้งจา่ยคา่บรกิารบางประเภทของเทศบาลทอ้งถิน่ 

คา่ธรรมเนยีมจะระบไุวใ้นโบรชวัรแ์ละเว็บไซตข์องเทศบาล ทา่นไมค่วรจา่ยเงนิเพิม่เตมิ 

หรอืเสนอของขวญัใหแ้กข่า้ราชการ เพือ่ใหเ้ขาท าการตัดสนิใจหรอือนุมตัติามทีท่า่นตอ้งการ 

การเสนอของขวญัหรอืใหส้นิบนเป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย  

และจะถกูรายงาน 

ส าหรับการตดิตอ่เพือ่ขอ้มลูของรัฐบาลทอ้งถิน่ ไปที ่บทที ่2 ขอความชว่ยเหลอื  

หอ้งสมดุ 
ในทอ้งทีส่ว่นมากมหีอ้งสมดุสาธารณะ ซึง่ประชากรสามารถเป็นสมาชกิ 

เพือ่ขอยมืหนังสอืโดยไมต่อ้งเสยีคา่บรกิาร หอ้งสมดุมหีนังสอืเป็นภาษาอืน่ทีไ่มใ่ชภ่าษาอังกฤษดว้ย 

หรอืเขาอาจจะสัง่เขา้มาใหท้า่นได ้หอ้งสมดุสว่นมากมอีนิเทอรเ์น็ตใหใ้ชฟ้ร ี

เพือ่ทีจ่ะหา หอ้งสมดุ ไปที ่www.nla.gov.au/libraries 

กำรเก็บและกำรรไีซเคลิขยะ  
เทศบาลสว่นมากมถัีงใสข่ยะแยกกัน ส าหรับขยะท่ัวไป และวสัดรุไีซเคลิ (กระดาษ พลาสตกิ แกว้ 

และโลหะ) และเทศบาลบางแหง่ใหถั้งส าหรับขยะสเีขยีว (ส าหรับขยะจากสวน) หรอืการเก็บของขา้งทาง 

(kerbside collection) ส าหรับสิง่ของทีม่ขีนาดใหญ ่เชน่เฟอรน์เิจอร ์

ตรวจสอบเวลาการเก็บขยะ กับเทศบาลหรอืเพือ่นบา้นของทา่น และรับผดิชอบในเรือ่งการก าจัดขยะ 

หากขยะของทา่นมมีากเกนิไป และใสใ่นถังทีม่ไีวใ้หไ้มห่มด ทา่นตอ้งน ามันไปทิง้ 

ทีส่ถานทีก่ าจัดขยะมลูฝอย (rubbish tip) หรอืทีศ่นูยร์ไีซเคลิขยะ และทา่นตอ้งจา่ยคา่บรกิาร 

เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมายทีจ่ะเทขยะลงในพืน่ทีส่าธารณะหรอืทีส่ว่นบคุคล 

http://www.nla.gov.au/libraries
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หอ้งสขุำสำธำรณะ 
ธรรมดาแลว้ ในออสเตรเลยีจะไมม่ผีูเ้ฝ้าหอ้งสขุาสาธารณะ และปกตจิะไมเ่สยีคา่ใชบ้รกิาร 

หอ้งสขุาเหลา่นีอ้าจมสี ิง่อ านวยความสะดวกส าหรับการเปลีย่นผา้ออ้มเด็ก และหอ้งสขุาส าหรับผูพ้กิาร 

และโดยปกตจิะเป็นสขุาแบบน่ังหรอืส าหรับปัสวะ ไมใ่ชแ่บบน่ังยองๆ 

หอ้งสขุาสาธารณะสว่นมากจะมสี ิง่อ านวยความสะดวกแยกกัน ส าหรับบรุษุและสตร ี

ถงึแมว้า่บางแหง่อาจจะเป็นแบบอัตโนมัต ิและแบบใชไ้ดทั้ง้สองเพศ 

กอ่นออกจากหอ้งสขุา ตอ้งใหแ้น่ใจวา่มันสะอาดเรยีบรอ้ยหลังจากทีท่า่นใชแ้ลว้ 

หอ้งสขุาบางแหง่ในออสเตรเลยี ท าของเสยีใหเ้ป็นปุ๋ ยหมัก แทนทีจ่ะชกัโคลกทิง้ไป 

ฉะนัน้ใหค้อยระวงัสิง่ทีท่า่นจะใสล่งไป 

เพือ่ทีจ่ะหา หอ้งสขุาสาธารณะ ไปที ่http://toiletmap.gov.au  

กำรใชน้ ำ้ 
น ้าในออสเตรเลยี โดยท่ัวไปแลว้มคีณุภาพด ีอยา่งไรก็ตาม ในบางสถานทีใ่ชน้ ้าบาดาล 

หรอืน ้าทีไ่มส่ามารถน ามาใชบ้รโิภคได ้ซึง่ทา่นไมค่วรดืม่ สถานทีเ่หลา่นีจ้ะมป้ีายสญัลักษณ์ระบไุว:้ 

 

ในบรเิวณบางทอ้งถิน่อาจม ีการจ ากัดการใชน้ ้า นีห่มายความวา่ 

การใชน้ ้าของทา่นอาจถกูจ ากัดในบางเวลาหรอืบางกจิกรรม ตัวอยา่งเชน่ 

ทา่นไมส่ามารถรดน ้าสวนของทา่นได ้หรอืไมส่ามารถลา้งรถ หรอืหนา้ตา่งอาคาร 

ตรวจสอบกับเทศบาลทอ้งถิน่ของทา่น หรอืไปที ่www.bom.gov.au/water/restrictions 

วซีำ่ 
Department of Immigration and Border Protection (DIBP) ออกวซีา่ใหผู้ท้ีอ่ยูช่ัว่คราวหรอืถาวร 

และตัดสนิใจใบสมัครเป็นพลเมอืง (www.border.gov.au) 

ใชอ้ปุกรณ์ Visa Finder ไดท้ี ่www.border.gov.au/Trav/Visa-1 

เพือ่คน้หาวา่วซีา่ใดทีเ่หมาะสมส าหรับทา่น 

ทา่นสามารถ สมัครออนไลน ์ส าหรับวซีา่หลายประภทไดท้ี ่http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl 

วซีำ่ Resident Return  
ถา้ทา่นเป็นผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวรออสเตรเลยี ไมว่า่จะเป็นในปัจจบุันหรอือดตี 

และตอ้งการเดนิทางไปตา่งประเทศ แลว้กลับมาออสเตรเลยีในฐานะผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวร 

ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่ขอ Resident Return วซีา่ (RRV) 

ทา่นตอ้งใชว้ซีา่นี ้ถา้ระยะการเดนิทางในวซีา่ถาวรของทา่นหมดอายไุปแลว้ หรอืเกอืบจะหมดอาย ุ

RRV เป็นวซีา่ถาวร ซึง่อนุญาตใหท้า่นเดนิทางไปตา่งประเทศ 

แลว้กลับมาออสเตรเลยีในฐานะผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวร 

ภายในชว่งเวลาสิง่อ านวยความสะดวกในการเดนิทางนัน้ยังใชไ้ดอ้ยู ่

ผูถ้อืวซีา่นีส้ามารถทีจ่ะอยูใ่นออสเตรเลยีไดต้ลอดไป ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอ RRV 

ถา้ทา่นไมป่ระสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปตา่งประเทศ ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ RRV สามารถหาดไูดท้ี ่DIBP 

เว็บไซต ์www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155 

https://toiletmap.gov.au/
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJugvdLf-scCFWYdpgodHKECfQ&url=http://www.psr.org/&psig=AFQjCNF6_wyZ94L98sWuk9UiWPrg2ARhlA&ust=1442465164486897
http://www.bom.gov.au/water/restrictions
http://www.border.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155
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วซีำ่เพือ่มำเยีย่มเยอืนออสเตรเลยี 
ผูม้าเยีย่มเยอืนชัว่คราว จ าเป็นตอ้งขอวซีา่ ทีค่รอบคลมุระยะเวลาทัง้หมด ทีเ่ขาตัง้ใจจะอยูใ่นออสเตรเลยี 

มวีซีา่ชัว่คราวหลายประเภท ขึน้อยูก่ับวตัถปุระสงคข์องการเยีย่มเยอืน 

วซีา่ทกุประเภทมเีงือ่นไขเฉพาะของมัน ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ไปที ่

www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry 

วซีำ่เพือ่อพยพถำวร 
มวีซีา่สามประเภท ส าหรับผูอ้พยพมาออสเตรเลยีถาวร: 

• การอพยพตามครอบครัว (family migration) – ผูย้ืน่ค าขอตอ้งมญีาต ิ

ทีม่สีทิธอิยูใ่นออสเตรเลยีเป็นผูส้ปอนเซอร ์

• การอพยพส าหรับผูท้ีม่ทัีกษะในการงาน และมธีรุกจิ (skill and business migration) – 

ผูย้ืน่ค าขอตอ้งมทัีกษะ หรอืความสามารถพเิศษ ซึง่จะเป็นประโยชนต์อ่เศรษฐกจิหรอืดา้นอืน่ๆ 

ในการด ารงชวีติในออสเตรเลยี 

• การอพยพตามโครงการชว่ยเหลอืมนุษยธรรม (humanitarian migration) – 

ผูย้ืน่ค าขอตอ้งถกูไลล่า่สงัหาร หรอืถกูเลอืกปฏบิัตถิงึขัน้ละเมดิสทิธมินุษยชนอยา่งรา้ยแรง 

ในประเทศของตนเองและไดรั้บการประเมนิวา่จ าเป็นจะตอ้งยา้ยถิน่ฐาน 

วซีา่แตล่ะประเภท มกีฎเกณฑเ์ครง่ครัด DIBP เว็บไซต ์มขีอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุันในเรือ่งวซีา่ และมเีครือ่งมอื 

“Visa Finder” เพือ่ชว่ยทา่น ในการเลอืกหาวซีา่ทีเ่หมาะสมกับทา่นที ่www.border.gov.au 

ตวัแทนกำรเขำ้เมอืงทีจ่ดทะเบยีน 
ตัวแทนการเขา้เมอืง คอืผูท้ีใ่หค้ าแนะน าในเรือ่งเกีย่วกับการเขา้เมอืง 

ชว่ยทา่นเตรยีมและยืน่ใบสมัครขอวซีา่ และตดิตอ่สือ่สารกับ DIBP ในนามของลกูคา้ของเขา 

โดยปกตเิขาจะเก็บคา่บรกิาร 

ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งใชต้ัวแทนการเขา้เมอืง ถา้ทา่นไมรู่ส้กึมั่นใจในการยืน่ใบสมัครดว้ยตนเอง 

หรอืในกรณีทีเ่รือ่งซบัซอ้น ทา่นอาจประสงคท์ีจ่ะใชต้ัวแทนการเขา้เมอืง ทีจ่ดทะเบยีน 

ตัวแทนการเขา้เมอืง ทีป่ฏบิัตกิารในออสเตรเลยี ตอ้งจดทะเบยีนกับ Office of the Migration Agents 

Registration Authority (OMARA) เพือ่คน้หาตัวแทนการเขา้เมอืงทีจ่ดทะเบยีน ไปที ่OMARA เว็บไซต ์

ที ่www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/ 

กำรตรวจสอบรำยละเอยีดวซีำ่ของทำ่นออนไลน ์
Visa Entitlement Verification Online (VEVO) เป็นบรกิารออนไลนฟ์ร ีส าหรับผูถ้อืวซีา่และหน่วยงาน 

เพือ่ตรวจสอบรายละเอยีดผูถ้อืวซีา่ในปัจจบุัน และสามารถทีจ่ะด าเนนิการไดท้างออนไลน ์ที ่

www.border.gov.au/vevo  

แอป myVEVO ส าหรับผูใ้ชผ้ลติภัณฑแ์อ็ปเปิล สามารถดาวนโ์หลดไดฟ้รจีาก Apple store 

กำรเป็นพลเมอืงออสเตรเลยี 
เพือ่ทีจ่ะไดเ้ป็นพลเมอืงหมายความวา่ ทา่นตอ้งผกูมัดอยา่งตอ่เนือ่งกับประเทศออสเตรเลยี 

และทกุสิง่ทกุอยา่งทีเ่ป็นมาตรฐานในออสเตรเลยี การเป็นพลเมอืงออสเตรเลยี 

คอืสทิธพิเิศษซึง่มรีางวลัใหอ้ยา่งมหาศาล และใหโ้อกาสทีจ่ะไดเ้ขา้รว่มอยา่งเต็มที ่

ในประเทศประชาธปิไตยของเรา 

http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry
http://www.border.gov.au/
http://www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/
http://www.border.gov.au/vevo


 

 
โทร 131 450 

132 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวรสว่นใหญ ่ทีต่อ้งการขอเป็นพลเมอืง ตอ้งมคีณุสมบัตติามเกณฑ ์

กอ่นทีจ่ะยืน่ใบสมัครขอเป็นพลเมอืง เกณฑเ์หลา่นีร้วมถงึ อาศัยอยูใ่นออสเตรเลยีตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

และตอ้งมคีวามประพฤตดิ ี

ขอ้มลูเกีย่วกับการเป็นพลเมอืง คณุสมบัตทิีเ่หมาะสมและใบสมัคร อยูท่ี ่www.border.gov.au/Trav/Citi  

ผูท้ีส่มัครขอเป็นพลเมอืงออสเตรเลยีสว่นใหญ ่ตอ้งสอบแบบทดสอบการเป็นพลเมอืงใหผ้า่น 

ขอ้ทดสอบการเป็นพลเมอืง ยดึหลักคณุคา่ภายใน Pledge of Commitment (การสาบานวา่จะอทุศิตน) 

ซึง่ชาวออสเตรเลยีใหมต่อ้งกลา่วสาบานเมือ่เขาไดเ้ป็นพลเมอืง มนัครอบคลมุหัวขอ้ตา่งๆ 

เชน่ความเชือ่ในการเป็นประชาธปิไตยของออสเตรเลยี 

ความรับผดิชอบและสทิธพิเิศษของการเป็นพลเมอืง รัฐบาลและกฎหมายออสเตรเลยี เพือ่เตรยีมตัวสอบ 

ควรอา่น หนังสอืขอ้มลูแบบทดสอบการเป็นพลเมอืง ที ่www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-

processes/Citizenship-test 

ถา้ทา่นสอบผา่น ทา่นจะไดรั้บเชญิใหเ้ขา้รว่มพธิฉีลองการเป็นพลเมอืง ทีพ่ธินีี ้

ผูส้มัครทีเ่ป็นผูใ้หญส่ว่นมาก จะตอ้งท า Pledge of Commitment 

หลังจากทีไ่ดเ้ป็นพลเมอืงออสเตรเลยีแลว้ ทา่นอาจจะยืน่ค ารอ้งขอหนังสอืเดนิทางออสเตรเลยี 

ถา้ทา่นยังคงเป็นพลเมอืงของอกีประเทศหนึง่ และถอืสญัชาตอิอสเตรเลยีดว้ย 

ทา่นควรเดนิทางเขา้และออกนอกออสเตรเลยีโดยใชห้นังสอืเดนิทางออสเตรเลยีของทา่น 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ หรอืเพือ่ทีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอ หนังสอืเดนืทางออสเตรเลยี ไปที ่

www.passports.gov.au/Pages/home.aspx 

บตุรในอนำคตและกำรเป็นพลเมอืงออสเตรเลยี 
ในกรณีสว่นมาก บตุรไมว่า่จะกีค่นทีเ่กดิจากทา่นในออสเตรเลยี ขณะทีท่า่นเป็นผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวร 

จะไดเ้ป็นพลเมอืงออสเตรเลยีโดยอตัโนมัตเมือ่เกดิ ถา้เด็กๆเหลา่นีต้อ้งการมหีนังสอืเดนิทางออสเตรเลยี 

ทา่นตอ้งขอรับหลกัฐานการเป็นพลเมอืงออสเตรเลยีของเขา ดว้ยการยืน่ Form 119 – 

ใบค ารอ้งขอหลักฐานการเป็นพลเมอืงออสเตรเลยี ทา่นควรคดิถงึขอ้นีก้อ่นทีท่า่นจะจองการเดนิทาง 

ขอ้มลุเพิม่เตมิและการเขา้ถงึ Form 119 มใีหท้ี ่DIBP เว็บไซต ์ที ่www.border.gov.au 

กำรใชส้ทิธเิลอืกต ัง้ 
พลเมอืงออสเตรเลยีทีม่อีายตุัง้แต ่18 ปี ขึน้ไป ตอ้งลงทะเบยีนเพือ่ใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 

ทา่นสามารลงชือ่ทีพ่ธิฉีลองการเป็นพลเมอืงของทา่นก็ได ้ทา่นจะลงทะเบยีนเมือ่อายคุรบ 17 ปีก็ได ้

เพือ่เตรยีมพรอ้มทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืกตัง้ไดทั้นทีท่ีท่า่นมอีายคุรบ 18 ปี 

แบบฟอรม์การลงทะเบยีนเพือ่ใชส้ทิธเิลอืกตัง้ มใีหท้ีไ่ปรษณีย ์ส านักงาน Australian Electoral 

Commission และทีเ่ว็บไซตข์อง Australian Electoral Commission 

ทา่นตอ้งกรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นเพยีงใบเดยีวส าหรับการเลอืกตัง้สหพันธรัฐ 

รัฐและเขตปกครองตนเอง และในการเลอืกตัง้รัฐบาลทอ้งถิน่สว่นมาก 

ทกุๆครัง้ทีท่า่นเปลีย่นทีอ่ยู ่ทา่นตอ้งกรอกแบบฟอม์ลงทะเบยีนเพือ่ใชส้ทิธเิลอืกตัง้ใหม ่

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โทร Australian Electoral Commission หมายเลข 13 2326 หรอืไปที ่

www.aec.gov.au  

http://www.border.gov.au/Trav/Citi
http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
http://www.passports.gov.au/Pages/home.aspx
http://www.border.gov.au/
http://www.aec.gov.au/

