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เตรียมตัวใหพรอมสําหรับการทํางาน
ที่ประเทศออสเตรเลีย

ขอมูลและแหลงขอมูลท่ีคณุจาํเปนตองรู

ในฐานะนักเรยีนตางชาติทีทํ่างานในออสเตรเลีย คณุไดรบัสิทธิการคุมครองไมวาคณุจะทํางานท่ีใด
ในออสเตรเลีย ขอมูลตอไปน้ีคอืขอมูลทีคุ่ณจาํเปนตองรูและส่ิงท่ีคุณุตองทํา เพ่ือใหแนใจวาคุณพรอม
สําหรบัการทํางานท่ีประเทศออสเตรเลีย

คาจาง
ประเทศออสเตรเลียมีอัตราคาจางขั้นตํ่า

คุณตองไดรับคาจางไมตํ่ากวาอัตรานี้ 
จึงจะถูกตองตามกฎหมาย

การชาํระภาษี
คุณอาจไมตองชําระภาษีหากคุณมีรายรับไมถึงเกณฑ

คุณตองขอเลขประจําตัวผูเสียภาษี Tax File Number
(TFN) กอนเริ่มทํางาน ยื่น TFN ใหผูวาจาง

เพื่อใหแนใจวาคุณไมไดชําระภาษีมากกวาที่ควรชําระ
ทุกคนจะไดรับ TFN เปนของตนเองและใชไดตลอดชีพ
หามใหผูอื่นใช TFN ของคุณ แมกระทั่งเพื่อนของคุณ

รวมทั้งคุณตองยื่นขอคืนภาษีทุกป

ใบรบัเงนิเดือน
การทํางานที่ออสเตรเลีย คุณตองไดใบรับเงินเดือน

ภายในหนึ่งวันทํางานหลังวันที่ไดรับคาจาง
รายสัปดาห รายสองสัปดาห หรือรายเดือน 

ใบรับเงินเดือนถือเปนเอกสารสําคัญ

อัตราคาจางขั้นตํ่าคือเทาไร

จะหาขอมูลอัตราคาจางขั้นตํ่าไดจากที่ไหน

ขอ TFN อยางไร

คุณตองขอ TFN หรือ ABN

มีการพิจารณาอัตราคาจางขั้นตํ่าทุกป โดยคาจางจะขึ้นอยูกับประเภทของงานที่คุณทํา 
ดังนั้นคุณตองหาขอมูลอัตราคาจางขั้นตํ่าที่คุณควรไดในปงบประมาณนั้นๆ

เขาเว็บไซตทางการของ ATO (สํานักงานภาษีอากรออสเตรเลีย) 
เพื่อยื่นขอ TFN โดยไมเสียคาใชจาย

•
ใบรับเงินเดือนของคุณระบุอะไรบาง

ใบรับเงินเดือนระบุวาคุณไดรับคาจางเทาไร และมีการหักภาษีจากคาจางเทาไร 
ถาคุณไดรับคาจางตามอัตรารายชั่วโมง ใบรับเงินเดือนจะระบุจํานวนชั่วโมง
การทํางานของคุณ

•
ทําอยางไรถาไมไดใบรับเงินเดือน

แจงเจานายหรือผูจัดการของคุณวาคุณไมไดรับใบรับเงินเดือน 
ตามปกติมักจะเกิดจากความผิดพลาด

• คุณอาจตองขอ Australian Business Number หรือ ABN สําหรับการทํางาน
บางอยาง ในกรณีที่คุณเปนนายตนเอง (self-employed)

• คุณอาจไมจําเปนตองมี ABN ถาคุณทํางานในสถานที่ที่ตายตัว มีการรายงาน
ตัวตอหัวหนาหรือผูจัดการ มีตารางงานที่คลายกันทุกสัปดาห และไดรับคาจาง
เทากันทุกชั่วโมง

คําแนะนํา : ถาคุณทํางานที่ใช ABN คุณยังตองชําระภาษี 
                  และจําตองมีประกันเปนของตนเอง

คําแนะนํา : การมีบัญชีธนาคารออสเตรเลียทําใหการจายคาจางงายขึ้น

เครื่องมือคนหาของ Fair Work Ombudsman จะชวยบอกอัตรา
คาแรงขั้นตํ่าของงานที่คุณทํา

คนหาคําวา “FWO Pay and Condition Tool”

คนหาคําวา “apply TFN ATO”

คนหาคําวา “student bank account”

คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต fairwork.gov.au/internationalstudents หรือ ato.gov.au
หรือติดตอฝายบริการนักเรียนที่สถาบันการศึกษาของคุณ หรือศูนยกฎหมายชุมชน

ไดรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการศึกษา
รัฐบาลออสเตรเลีย
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ชัว่โมงการทาํงาน
อยาลืมวาในฐานะนักเรียนตางชาติ คุณไดรับอนุญาต

ใหทํางานเพียง 40 ชั่วโมงตอสองสัปดาหเทานั้น
ขณะเปดภาคเรียน และไมจํากัดจํานวนชั่วโมงในชวง

วันหยุดปดภาคเรียน การทําตามกฎนี้เปนเรื่องสําคัญ
ถือเปนขอตกลงที่คุณยินยอมเมื่อไดรับวีซานักเรียน

ประเภทของงาน
ที่ออสเตรเลีย คุณสามารถทํางานพารตไทมหรือ

“งานชั่วคราว” (casual work) สําหรับงานพารตไทม
คุณมีจํานวนชั่วโมงการทํางานที่ชัดเจน แตสําหรับ

งานชั่วคราว จํานวนชั่วโมงทํางานของคุณ
อาจแตกตางกันในแตละสัปดาห

คุณจะบันทึกชั่วโมงการทํางานไดอยางไร

งานชั่วคราว (casual work) และงานพารตไทมแตกตางกันอยางไร

กอนอื่นคุณตองแจงขอจํากัดเรื่องชั่วโมงการทํางานเพียง 40 ชั่วโมง
ใหเจานายของคุณทราบ เพราะเจานายของคุณอาจขอใหคุณเพิ่มชั่วโมง
การทํางานหากไมทราบขอจํากัดนี้

• เมื่อคุณทํางานชั่วคราว คุณอาจไดรับคาจางมากกวางานพารตไทม
อัตราคาจางรายชั่วโมงอาจมากกวาถึง 25% เรียกวา “casual loading” 
ถือเปนเงินพิเศษ

• สําหรับงานชั่วคราว ชั่วโมงการทํางานของคุณอาจไมเทากันในแตละสัปดาห 
และคุณจะไมไดรับคาจางในวันลาปวยหรือวันหยุด

• ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น ‘FWO Record my Hours’
- แอพพลิเคชั่นนี้เลือกใชงานไดหลายภาษา สําหรับเปนเครื่องมือ
   ชวยบันทึกจํานวนชั่วโมงการทํางานของคุณ

คนหาคําวา “FWO employee entitlements”

เตรยีมตวัใหพรอมสําหรบัการทาํงาน
รายการท่ีตองทําดงัตอไปน้ี จะชวยใหม่ันใจวาคณุเตรยีมพรอม
สําหรบัการทํางานในฐานะนักเรยีนตางชาติในออสเตรเลีย
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ฉนัไดลองคํานวน อตัราคาจางข้ันตํา่
ของฉัน

ใช PACT Calculator ในเว็บไซตของ Fair Work Ombudsman

คนหาคําวา “compare student bank accounts” เพือ่หาบญัชี
ธนาคารสาํหรับนกัเรียนทีใ่หประโยชนมากทีส่ดุ บญัชบีางประเภท
ไมตองเสยีคาธรรมเนยีมการบรกิาร

คนหาคําวา “contractor vs employee” เพ่ือหาวาคุณตองใช 
TFN หรอื ABN

 • เขาเว็บไซต ATO - คนหาคําวา “apply TFN ATO” หรอื 
“apply ABN ATO” สาํหรบัคําแนะนาํวิธกีารสมคัร

แจงเจานายของคุณเร่ืองขอจาํกัดชัว่โมงการทาํงานเพียง 40 ชัว่โมง
ภายในสองสปัดาหขณะเปดภาคเรยีน และไมจาํกัดชัว่โมงในชวงปด
ภาคเรียน เพ่ือใหมัน่ใจวาเจานายของคุณเขาใจขอจาํกัดนี้

ดาวนโหลดแอพพลเิคชัน่จาก Apple App Store หรอื Google Play 
Store โดยคนหาคาํวา “FWO Record My Hours”

คนหาคําวา “Fair Work Ombudsman International students” 
สาํหรับศึกษาขอมลูดานสทิธใินทีท่าํงานของคุณ

ขอใบรับเงนิเดอืนจากเจานายของคณุ ในรูปแบบอเิลก็ทรอนกิสหรอื
กระดาษ โดยพูดวา “please give me my payslip”

เรยีนรูวิธใีชแอพพลเิคชัน่
บนัทกึชัว่โมงการทาํงานของคณุทกุคร้ังหลงัเลิกงาน

- หรอืคนหาคําวา “minimum wage Australia” ของปนัน้ๆ

ฉนัไดเปด บญัชธีนาคาร ทีอ่อสเตรเลยี

ฉนัไดสมคัรขอเลข TFN/ABN

ฉนัไดแจงเจานายเรือ่ง ขอจาํกัด
ชัว่โมงการทํางาน ของฉนั

ฉนัไดดาวนโหลด แอพพลเิคชัน่
FWO Record My Hours

ฉนัไดขอ ใบรบัเงนิเดือนใบแรก
จากเจานาย

ฉนัไดตรวจสอบ สทิธิในท่ีทํางาน
ของฉนั

บนัทกึชัว่โมงการทาํงานของคณุลงบน 
แอพพลเิคชัน่ FWO Record My Hours


