
มองหาสัญัญาณมองหา
ปััญหาเกี่่�ยวกี่บักี่ารจ้า้งงาน

อา่นเอกี่สัารข้อ้มลูน่�เพื่่�อดูวูา่สัภาวะกี่ารทำำางาน 
กี่ารจ้า่ยค่า่จ้า้ง หรอ่กี่ารลางานข้องค่ณุเป็ัน
ธรรมหรอ่ไมแ่ละค่ณุสัามารถทำำาอะไรไดูบ้า้ง 

ฉันัไดูร้บัค่า่จ้า้งนอ้ยกี่วา่ 21.38 เหรย่ญต่อ่ชั่ ั�วโมง   
(ณ วนัทำ่� 1 กี่รกี่ฎาค่ม 2022)

ค่า่แรงขั้้ �นต่ำำ�าทั่้�วประเทั่ศค่อื 21.38 เหรยีญต่ำอ่ชั่้�วโมง พน้กงาน
ทั่กุค่นค่วรได้ร้้บค่า่จ้า้งต่ำามจ้ำานวนนี�เป็นอยา่งนอ้ยทั่ี�สุดุ้ ลูกูจ้า้ง
ชั่้�วค่ราวทั่ี�ได้ร้้บค่า่แรงขั้้ �นต่ำำ�าทั่้�วประเทั่ศค่วรได้ร้้บค่า่จ้า้งเพ่�ม
พเ่ศษสุำาหร้บลูกูจ้า้งชั่้�วค่ราวอกีอยา่งนอ้ย 25% การได้ร้้บค่า่
ต่ำอบแทั่นนอ้ยกวา่นี�เป็นเรื�องทั่ี�ชั่อบด้ว้ยกฎหมายหากค่ณุเป็น
พน้กงาน ‘รุน่เยาว’์ ซึ่่�งต่ำามปกต่ำค่่อืผูู้ท้ั่ี�มอีายไุมเ่กน่ 20 ปี อต้่ำรา
ขั้้ �นต่ำำ�าในอต้่ำราค่า่จ้า้งทั่ี�กำาหนด้ต่ำามกฎหมายสุว่นใหญสุ่งูกวา่
ค่า่แรงขั้้ �นต่ำำ�า มกีารปร้บค่า่แรงขั้้ �นต่ำำ�าทั่กุปีต่ำ้ �งแต่ำเ่ด้อืนกรกฎาค่ม

ฉันัไดูร้บัค่า่จ้า้งเป็ัน ‘เงนิสัดู’ และไมไ่ดูร้บัสัลปิั
ค่า่จ้า้ง 

การได้ร้้บค่า่จ้า้งเป็นเงน่สุด้เป็นสุ่�งทั่ี�ถูกูกฎหมาย แต่ำน่ายจ้า้ง
ขั้องค่ณุต่ำอ้งมอบสุลูป่ค่า่จ้า้งใหค้่ณุ หากค่ณุได้ร้้บเงน่สุด้โด้ย
ไมม่สีุลูป่ค่า่จ้า้ง มคี่วามเสุี�ยงสุงูทั่ี�นายจ้า้งขั้องค่ณุกำาลู้งไม่
ปฏิบ่้ต่ำต่่ำามกฎหมาย  

ต่ำ้วอยา่งเชั่น่ นายจ้า้งขั้องค่ณุอาจ้ไมไ่ด้จ้้า่ยเงน่เขั้า้กองทั่นุเงน่
สุะสุมหลู้งเกษียณใหค้่ณุหรอืจ้า่ยภาษีเงน่ได้ใ้นสุว่นทั่ี�เป็นค่า่
จ้า้งขั้องค่ณ

ฉันักี่ำาลงัอยูใ่นชั่ว่งทำดูลองงานโดูยไมไ่ดูร้บัค่า่จ้า้ง

การทั่ด้ลูองงานแบบไมจ่้า่ยค่า่จ้า้งบางกรณีเป็นระยะเวลูาสุ้ �น
มาก ๆ อาจ้เป็นเรื�องทั่ี�ถูกูกฎหมาย เชั่น่ เมื�อนายจ้า้งขั้อใหค้่ณุ
แสุด้งทั่้กษะขั้องค่ณุกอ่นร้บเขั้า้ทั่ำางาน ต่ำ้วอยา่งเชั่น่ หากค่ณุ
กำาลู้งสุม้ค่รงานเป็นบารสุ่ต่ำา้ อาจ้ต่ำอ้งใชั่เ้วลูาค่ร่�งชั่้�วโมงในการ
สุาธิต่่ำวา่ค่ณุสุามารถูชั่งกาแฟหลูากหลูายชั่นด่้โด้ยใชั่เ้ค่รื�องชั่ง
กาแฟได้ ้สุำาหร้บงานอื�น ๆ อาจ้ต่ำอ้งใชั่เ้วลูานานขั้่�นอกีเล็ูกนอ้ย
เพื�อแสุด้งทั่้กษะขั้องค่ณุ

ถูา้นายจ้า้งขั้อใหค้่ณุเขั้า้ฝ่ึกอบรมเพื�อเต่ำรยีมค่วามพรอ้มสุำาหร้บ
การทั่ำางาน ค่ณุค่วรได้ร้้บค่า่จ้า้งในการนี� 

ฉันักี่ำาลงัทำำางานโดูยไมไ่ดูร้บัค่า่จ้า้งและไมแ่นใ่จ้
วา่ฉันัค่วรจ้ะไดูร้บัค่า่ต่อบแทำนหรอ่ไม่

หลูายค่นทั่ำางานโด้ยไมไ่ด้ร้้บค่า่จ้า้งด้ว้ยเหต่ำผุู้ลูทั่ี�แต่ำกต่ำา่งก้น 
เชั่น่ การเป็นอาสุาสุม้ค่ร หรอืหาประสุบการณ์การทั่ำางาน ซึ่่�ง
อาจ้เป็นเรื�องถูกูกฎหมายต่ำราบใด้ทั่ี�ค่ณุไมไ่ด้เ้ป็นลูกูจ้า้งจ้รง่ ๆ

อาสุาสุม้ค่รค่อืผูู้ท้ั่ี�ทั่ำางานโด้ยไมค่่าด้หว้งวา่จ้ะได้ร้้บค่า่
ต่ำอบแทั่น ต่ำ้วอยา่งเชั่น่ เพื�อชั่ว่ยการกศุลู หากค่ณุเป็นอาสุา
สุม้ค่รค่ณุไมม่สีุท่ั่ธิ่�ได้ร้้บค่า่ต่ำอบแทั่นสุำาหร้บงานทั่ี�ทั่ำา

ค่ณุไมม่สีุท่ั่ธิ่�ได้ร้้บค่า่ต่ำอบแทั่นสุำาหร้บการทั่ำางานหากค่ณุเป็น
น้กศก่ษาทั่ี�เขั้า้ฝ่ึกงานต่ำามสุาขั้าวช่ั่าชั่พีซึ่่�งจ้้ด้ขั้่�นโด้ยสุถูาบ้น
การศก่ษาหรอืสุถูาบ้นฝ่ึกอบรมทั่ี�ได้ร้้บอนุญาต่ำในออสุเต่ำรเลูยี 
แลูะงานทั่ี�ไมไ่ด้ร้้บค่า่ต่ำอบแทั่นน้�นเป็นสุว่นหน่�งขั้องหลู้กสุตู่ำร
ขั้องค่ณุ

อตั่ราค่า่จ้า้งทำ่�กี่ำาหนดูต่ามกี่ฎหมาย 
(award) ค่อ่อะไร  

อต้่ำราค่า่จ้า้งทั่ี�กำาหนด้ต่ำามกฎหมาย (award) จ้้ด้ทั่ำา
ขั้่�นโด้ยค่ณะกรรมการการทั่ำางานอยา่งเป็นธิรรม (Fair 
Work Commission ) แลูะกำาหนด้ค่า่จ้า้งขั้้ �นต่ำำ�าแลูะ
เงื�อนไขั้ต่ำา่ง ๆ สุำาหร้บอตุ่ำสุาหกรรมทั่ี�ค่ณุทั่ำางานอยู ่ผูู้ ้
ต่ำรวจ้การวา่ด้ว้ยการจ้า้งงานทั่ี�เป็นธิรรม (Fair Work 
Ombudsman หรอื FWO)  สุามารถูใหข้ั้อ้มลููเกี�ยว
กบ้อต้่ำราค่า่จ้า้งทั่ี�กำาหนด้ต่ำามกฎหมาย ต่ำา่ง ๆ อต้่ำราค่า่
จ้า้ง ค่า่ลูว่งเวลูา การหยดุ้พ้ก แลูะสุท่ั่ธิป่ระโยชั่นอ์ื�น ๆ 
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จ้ะมคี่วามซึ่บ้ซึ่อ้นย่�งขั้่�นหากค่ณุกำาลู้งทั่ำางานโด้ยไมไ่ด้ร้้บค่า่
ต่ำอบแทั่นเพื�อหาประสุบการณ์ หรอืกำาลู้งฝ่ึกงานโด้ยไมไ่ด้ร้้บ
ค่า่ต่ำอบแทั่นซึ่่�งไมไ่ด้เ้ป็นสุว่นหน่�งขั้องการเรยีนขั้องค่ณุ การ
ทั่ำางานในลู้กษณะนี�บางกรณีเป็นเรื�องถูกูกฎหมายแต่ำบ่างกรณี
ก็ผู้ด่้กฎหมาย ต่ำ้วอยา่งเชั่น่ ถูา้ค่ณุต่ำกลูงทั่ี�จ้ะทั่ำางานโด้ยไม่
ได้ร้้บค่า่ต่ำอบแทั่นใหน้ายจ้า้งค่นหน่�งเพื�อหาประสุบการณ์แต่ำ่
งานขั้องค่ณุไมไ่ด้ร้้บการกำาก้บด้แูลูแลูะค่ณุได้ร้้บภาระหนา้ทั่ี�
เหมอืนพน้กงานค่นอื�น ๆ ทั่ี�ใหค้่ณุทั่ำาเองค่นเด้ยีว กรณีนี�อาจ้
ถูอืได้ว้า่ค่ณุเป็นพน้กงานค่นหน่�งแลูะมสีุท่ั่ธิ่�ได้ร้้บค่า่ต่ำอบแทั่น
สุำาหร้บงานทั่ี�ค่ณุทั่ำา

หากค่ณุไมแ่น่ใจ้วา่งานทั่ี�ไมไ่ด้ร้้บค่า่ต่ำอบแทั่นขั้องค่ณุถูกูต่ำอ้ง
ต่ำามกฎหมายหรอืไมค่่ณุค่วรขั้อร้บค่ำาปรก่ษาทั่างกฎหมาย

ฉันัไมแ่นใ่จ้วา่ฉันัเป็ันพื่นกัี่งานชั่ ั�วค่ราวหรอ่
พื่นกัี่งานปัระจ้ำา

พน้กงานประจ้ำาสุามารถูทั่ำางานเต็่ำมเวลูาหรอืไมเ่ต็่ำมเวลูาก็ได้ ้
ในบางค่ร้ �งพน้กงานชั่้�วค่ราวอาจ้ทั่ำางานเต็่ำมเวลูาแลูะย้งถูอืวา่
เป็นพน้กงานชั่้�วค่ราว

พน้กงานประจ้ำามสีุท่ั่ธิ่�ลูาพ้กรอ้นประจ้ำาปี ลูากจ่้สุว่นต่ำ้ว/ลูาเพื�อ
เป็นผูู้ด้้แูลู โด้ยย้งได้ร้้บค่า่จ้า้ง  ได้ร้้บแจ้ง้ลูว่งหนา้ถูง่การเลูก่
จ้า้งแลูะการปลูด้พน้กงานในบางค่ร้ �ง พน้กงานชั่้�วค่ราวไมม่ี
สุท่ั่ธิ่�ได้ร้้บสุ่�งเหลูา่นี� แต่ำโ่ด้ยปกต่ำแ่ลูว้มสีุท่ั่ธิ่�ได้ร้้บค่า่จ้า้งเพ่�ม
ขั้่�น 25% มากกวา่อ้ต่ำราค่า่จ้า้งขั้้ �นต่ำำ�าทั่ี�กำาหนด้ ขั้อ้ต่ำกลูงขั้อง
องค่ก์ร หรอืค่า่แรงขั้้ �นต่ำำ�าทั่้�วประเทั่ศ

มาต่ำรฐานการจ้า้งงานแหง่ชั่าต่ำ ่(National Employment 
Standards หรอื NES)  กำาหนด้สุท่ั่ธิ่�การจ้า้งงานขั้้ �นต่ำำ�า 11 
ประการทั่ี�ต่ำอ้งมอบใหก้้บพน้กงานทั่้ �งหมด้  พน้กงานทั่กุค่น 
(รวมถูง่พน้กงานชั่้�วค่ราว) มสีุท่ั่ธิ่�ลูางาน 5 ว้นต่ำอ่ปีแบบไมไ่ด้ ้
ร้บค่า่จ้า้งเนื�องจ้ากค่วามรนุแรงภายในบา้นแลูะค่รอบค่ร้วโด้ย
เป็นสุว่นหน่�งขั้อง NES

ถูา้ค่ณุได้ต้่ำกลูงก้บนายจ้า้งขั้องค่ณุวา่จ้ะทั่ำางานแบบชั่้�วค่ราว 
ค่ณุก็น่าจ้ะเป็นพน้กงานชั่้�วค่ราว หากค่ณุไมแ่น่ใจ้ ค่วรขั้อร้บ
ค่ำาปรก่ษาทั่างกฎหมายเกี�ยวก้บสุถูานการณ์ขั้องค่ณุ

พน้กงานชั่้�วค่ราวทั่ี�ทั่ำางานใหก้้บนายจ้า้งมาแลูว้เป็นเวลูา 
12 เด้อืนจ้ะต่ำอ้งได้ร้้บขั้อ้เสุนอจ้ากนายจ้า้งใหเ้ลูอืกเปลูี�ยน
เป็นการจ้า้งงานเต็่ำมเวลูาหรอืไมเ่ต็่ำมเวลูา (พน้กงานประจ้ำา) 
ซึ่่�งเรยีกก้นวา่ ‘การเปลูี�ยนสุถูานภาพจ้ากพน้กงานชั่้�วค่ราว’ 
ต่ำอ้งมคี่ณุสุมบ้ต่ำต่่ำรงต่ำามขั้อ้กำาหนด้บางประการเพื�อใหเ้กด่้การ
เปลูี�ยนสุถูานภาพได้ ้

สุำาหร้บขั้อ้มลููเพ่�มเต่ำม่โปรด้ด้เูว็บไซึ่ต่ำ ์Fair Work Australia 
ทั่ี� www.fairwork.gov.au.

ฉันัไมไ่ดูร้บัค่า่ต่อบแทำนเพื่ิ�มเม่�อฉันัทำำางานชั่ว่ง
สัดุูสัปััดูาหห์รอ่ทำำางานกี่ะกี่ลางค่น่ 

อ้ต่ำราค่า่จ้า้งต่ำามกฎหมายสุำาหร้บการจ้า้งงานในหลูาย
อตุ่ำสุาหกรรมมอี้ต่ำราค่า่จ้า้งต่ำอ่ชั่้�วโมงสุงูขั้่�นสุำาหร้บการทั่ำางาน
ชั่ว่งสุดุ้สุป้ด้าห ์ว้นหยดุ้น้กขั้้ต่ำฤกษ์ ต่ำอนกลูางค่นื หรอืในชั่ว่ง
เชั่า้ต่ำรู่ หากค่ณุได้ร้้บค่วามคุ่ม้ค่รองโด้ยอ้ต่ำราค่า่จ้า้งทั่ี�กำาหนด้
ต่ำามกฎหมายค่ณุค่วรต่ำรวจ้สุอบอ้ต่ำราค่า่จ้า้งในอตุ่ำสุาหกรรม
ขั้องค่ณุเพื�อด้วูา่ค่ณุมสีุท่ั่ธิ่�ได้ร้้บค่า่ต่ำอบแทั่นเพ่�มเต่ำม่สุำาหร้บ
งานด้้งกลูา่วหรอืไม่

ค่ณุสุามารถูต่ำรวจ้สุอบอ้ต่ำราค่า่จ้า้งทั่ี�กำาหนด้ต่ำามกฎหมายขั้อง
ค่ณุได้ท้ั่ี�เว็บไซึ่ต่ำ ์Fair Work:  www.fairwork.gov.au

หากค่ณุไมไ่ด้ร้้บค่วามคุ่ม้ค่รองโด้ยอ้ต่ำราค่า่จ้า้งทั่ี�กำาหนด้ต่ำาม
กฎหมาย ค่ณุจ้ะมสีุท่ั่ธิ่�ได้ร้้บอ้ต่ำราค่า่จ้า้งทั่ี�สุงูขั้่�นสุำาหร้บการ
ทั่ำางานชั่ว่งสุดุ้สุป้ด้าห ์ว้นหยดุ้น้กขั้้ต่ำฤกษ์ ต่ำอนกลูางค่นื หรอื
ในต่ำอนเชั่า้ต่ำรูก่็ต่ำอ่เมื�อสุญ้ญาขั้องค่ณุระบไุวเ้ทั่า่น้�น

ฉันัไมไ่ดูร้บัเงนิสัะสัมหลงัเกี่ษีย่ณ

นายจ้า้งขั้องค่ณุต่ำอ้งจ้า่ยเงน่เพ่�ม 10% ขั้องค่า่จ้า้งเขั้า้กองทั่นุ
เงน่สุะสุมหลู้งเกษียณขั้องค่ณุ

กอ่นว้นทั่ี� 1 กรกฎาค่ม 2022 หากค่ณุได้ร้้บค่า่จ้า้งกอ่นห้ก
ภาษี 450 เหรยีญหรอืนอ้ยกวา่ต่ำอ่เด้อืน นายจ้า้งขั้องค่ณุไม่
จ้ำาเป็นต่ำอ้งจ้า่ยเงน่สุะสุมหลู้งเกษียณใหค้่ณุ ต่ำ้ �งแต่ำว่้นทั่ี� 1 
กรกฎาค่ม 2022 เป็นต่ำน้มา นายจ้า้งขั้องค่ณุจ้ะต่ำอ้งจ้า่ยเงน่
สุะสุมหลู้งเกษียณใหค้่ณุไมว่า่ค่ณุจ้ะได้ร้้บค่า่จ้า้งเทั่า่ใด้ก็ต่ำาม

ถูา้ค่ณุอายตุ่ำำ�ากวา่ 18 ปีแลูะทั่ำางานไมเ่กน่ 30 ชั่้�วโมงต่ำอ่
สุป้ด้าห ์นายจ้า้งขั้องค่ณุไมจ่้ำาเป็นต่ำอ้งจ้า่ยเงน่สุะสุมหลู้ง
เกษียณใหค้่ณุ

ถูา้ค่ณุเป็นผูู้ร้้บเหมาชั่ว่งแลูะค่ณุไมม่พีน้กงานขั้องต่ำนเอง 
ค่ณุอาจ้มสีุท่ั่ธิ่�ได้ร้้บเงน่สุะสุมหลู้งเกษียณ หากค่ณุอยูใ่น
สุถูานการณ์นี�ค่ณุค่วรต่ำรวจ้สุอบก้บสุำาน้กงานภาษีอากรขั้อง
ออสุเต่ำรเลูยี (Australian Taxation Office หรอื ATO) หรอื
ขั้อร้บค่ำาปรก่ษาทั่างกฎหมาย

ฉันัทำำางานต่ดิูต่อ่กี่นัหลายชั่ ั�วโมงโดูยไมไ่ดูห้ยดุู
พื่กัี่เลย

ถูา้ค่ณุได้ร้้บค่วามคุ่ม้ค่รองโด้ยอ้ต่ำราค่า่จ้า้งทั่ี�กำาหนด้ต่ำาม
กฎหมายหรอืขั้อ้ต่ำกลูงขั้ององค่ก์ร ค่ณุมสีุท่ั่ธิ่�ได้ห้ยดุ้พ้ก ค่ณุ
ค่วรต่ำรวจ้สุอบอ้ต่ำราค่า่จ้า้งทั่ี�กำาหนด้ต่ำามกฎหมาย หรอืขั้อ้
ต่ำกลูงองค่ก์รสุำาหร้บรายลูะเอยีด้เพ่�มเต่ำม่เกี�ยวก้บการหยดุ้พ้ก
ขั้องค่ณุ

ค่ณุอาจ้มสีุท่ั่ธิ่�หยดุ้พ้กในสุญ้ญาการจ้า้งงานขั้องค่ณุด้ว้ย

หากค่ณุไมไ่ด้ท้ั่ำาสุญ้ญาหรอืในสุญ้ญาไมไ่ด้ก้ลูา่วถูง่การหยดุ้
พ้ก ค่ณุย้งสุมค่วรได้ห้ยดุ้พ้ก ทั่้ �งนี�เนื�องจ้ากกฎหมายด้า้น
สุขุั้ภาพแลูะค่วามปลูอด้ภ้ยในการทั่ำางานกำาหนด้ใหสุ้ถูานทั่ี�
ทั่ำางานมคี่วามปลูอด้ภ้ยแลูะมสีุขุั้อนาม้ย ถูา้นายจ้า้งขั้องค่ณุ
ไมใ่หเ้วลูาพ้กแกค่่ณุมากพอก็อาจ้เพ่�มค่วามเสุี�ยงต่ำอ่อบุ้ต่ำเ่หต่ำ ุ
ค่วามเหนื�อยลูา้ แลูะค่วามเจ็้บป่วยทั่างจ้ต่่ำใจ้ได้ ้
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ฉันัไดูร้บัอาหารและทำ่�พื่กัี่สัำาหรบังานทำ่�ฉันัทำำา 

นายจ้า้งขั้องค่ณุต่ำอ้งจ้า่ยค่า่จ้า้งเต็่ำมจ้ำานวนแลูะจ้า่ยเป็นเงน่
สุำาหร้บงานทั่ี�ค่ณุทั่ำา อยา่งไรก็ต่ำามนายจ้า้งขั้องค่ณุสุามารถู
ห้กค่า่เชั่า่หรอืค่า่อาหารแลูะทั่ี�พ้กจ้ากค่า่จ้า้งขั้องค่ณุได้ถู้า้ค่ณุ
ต่ำกลูงก้นเป็นลูายลู้กษณ์อ้กษรแลูะมกีารแสุด้งจ้ำานวนเงน่ทั่ี�ห้ก
ไวใ้นสุลูป่ค่า่จ้า้งขั้องค่ณุ จ้ำานวนเงน่ทั่ี�ห้กค่วรสุมเหต่ำสุุมผู้ลู 

อ้ต่ำราค่า่จ้า้งทั่ี�กำาหนด้ต่ำามกฎหมายสุำาหร้บการจ้า้งงานในบาง
อตุ่ำสุาหกรรมอนุญาต่ำใหน้ายจ้า้งห้กเงน่ค่า่อาหารแลูะทั่ี�พ้ก
จ้ากค่า่จ้า้งไวอ้ยา่งชั่ด้้แจ้ง้ ต่ำ้วอยา่งเชั่น่ หากค่ณุอาศ้ยแลูะ
ทั่ำางานทั่ี�โรงแรมขั้นาด้เล็ูกแหง่หน่�ง อ้ต่ำราค่า่จ้า้งทั่ี�กำาหนด้
ต่ำามกฎหมายในอตุ่ำสุาหกรรมบรก่ารต่ำอ้นร้บอนุญาต่ำใหน้ายจ้า้ง
ขั้องค่ณุสุามารถูห้กจ้ำานวนเงน่ทั่ี�กำาหนด้ไวสุ้ำาหร้บทั่ี�พ้กแลูะ
มื�ออาหารจ้ากค่า่จ้า้งขั้องค่ณุได้ ้การทั่ำางานทั่ี�มชีั่้�วโมงการ
ทั่ำางานยาวนานเพื�อแลูกก้บทั่ี�พ้กเพยีงอยา่งเด้ยีวม้กเป็นการ
เอาร้ด้เอาเปรยีบ บางค่ร้ �งค่นงานทั่ี�เป็นค่นไรบ้า้น หรอืเสุี�ยงต่ำอ่
การไรบ้า้นอาจ้พบวา่ต่ำ้วเองต่ำกอยูใ่นสุถูานการณ์นี�

ฉันัถกูี่ไลอ่อกี่และกี่ารไลอ่อกี่น่�ไมเ่ป็ันธรรม 

การไลูอ่อกไมไ่ด้เ้ป็นเรื�องไมเ่ป็นธิรรมไปเสุยีทั่้ �งหมด้ แต่ำต่่ำาม
ปกต่ำน่ายจ้า้งขั้องค่ณุจ้ะต่ำอ้งมเีหต่ำผุู้ลูทั่ี�เหมาะสุมในการยกเลูก่
การจ้า้งงานขั้องค่ณุแลูะใหโ้อกาสุค่ณุต่ำอบสุนองต่ำอ่เหต่ำผุู้ลู
น้�น หากค่ณุค่ด่้วา่การเลูก่จ้า้งค่ณุไมเ่ป็นธิรรม ค่ณุค่วรขั้อค่ำา
ปรก่ษาทั่างกฎหมายอยา่งเรง่ด้ว่น ค่ณุมเีวลูาเพยีง 21 ว้นน้บ
จ้ากว้นทั่ี�ค่ณุถูกูไลูอ่อกเพื�อเร่�มต่ำน้ค่ด้กีารไลูอ่อกจ้ากงานอยา่ง
ไมเ่ป็นธิรรมในค่ณะกรรมการการทั่ำางานอยา่งเป็นธิรรม หาก
ค่ณุเป็นลูกูจ้า้งขั้องร้ฐบาลูนว่เซึ่าทั่เ์วลูสุห์รอืสุภาทั่อ้งถู่�นในร้ฐ
นว่เซึ่าทั่เ์วลูสุ ์ต่ำามปกต่ำแ่ลูว้ค่ณุจ้ะต่ำอ้งต่ำด่้ต่ำอ่ค่ณะกรรมาธิก่าร
อตุ่ำสุาหกรรมสุม้พ้นธิข์ั้องร้ฐนว่เซึ่าทั่เ์วลูสุ ์(NSW Industrial 
Relations Commission)  

สุำาหร้บขั้อ้มลููเพ่�มเต่ำม่โปรด้ไปทั่ี� www.fwc.gov.au

โบรชั่ว้รน์ี�เป็นแนวทั่างทั่้�วไปเกี�ยวก้บกฎหมาย ค่ณุไมค่่วรพ่�งพาขั้อ้มลููในโบรชั่ว้รน์ี�เป็นค่ำาปรก่ษาทั่างกฎหมายแลูะเราขั้อแนะนำาใหค้่ณุพดู้ค่ยุก้บทั่นายค่วามเกี�ยวก้บ
สุถูานการณ์ขั้องค่ณุ ขั้อ้มลููถูกูต่ำอ้งขั้ณะต่ำพีม่พ ์อยา่งไรก็ต่ำามขั้อ้มลููอาจ้เปลูี�ยนแปลูงได้ ้สุำาหร้บขั้อ้มลููเพ่�มเต่ำม่โปรด้ต่ำด่้ต่ำอ่ LawAccess NSW ทั่ี� 1300 888 529

This factsheet is also available in Arabic, Chinese (Sim), Hindi, Nepalese, Spanish, Tamil and Vietnamese.
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ฉันัถกูี่ไลอ่อกี่เพื่ราะฉันัรอ้งเรย่นกี่บัหวัหนา้ 

พระราชั่บ้ญญ้ต่ำว่า่ด้ว้ยการทั่ำางานอยา่งเป็นธิรรม (Fair Work 
Act) ปกป้องพน้กงานทั่ี� “ยนืหย้ด้” เพื�อร้กษาสุท่ั่ธิ่�ขั้องต่ำนหรอื
รอ้งเรยีนเกี�ยวก้บการจ้า้งงานขั้องต่ำน หากค่ณุถูกูไลูอ่อกจ้าก
งานเนื�องจ้ากการสุอบถูามเกี�ยวก้บสุท่ั่ธิ่�ในทั่ี�ทั่ำางานขั้องค่ณุ
หรอืจ้ากการรอ้งเรยีน ค่ณุสุามารถูยื�นค่ำารอ้งขั้อร้บการปกป้อง
จ้ากการไลูอ่อกโด้ยทั่้�วไปต่ำอ่ค่ณะกรรมการเพื�อการทั่ำางาน
อยา่งเป็นธิรรม มกีารจ้ำากด้้เวลูาไวท้ั่ี� 21 ว้นน้บจ้ากว้นทั่ี�ค่ณุถูกู
ไลูอ่อกเพื�อเร่�มการด้ำาเนน่การทั่างกฎหมายประเภทั่นี� ค่ณุค่วร
ขั้อร้บค่ำาปรก่ษาทั่างกฎหมายเนื�องจ้ากการยื�นค่ำารอ้งขั้อร้บการ
ปกป้องจ้ากการไลูอ่อกโด้ยทั่้�วไปมคี่วามซึ่บ้ซึ่อ้น  

สุำาหร้บขั้อ้มลููเพ่�มเต่ำม่โปรด้ไปทั่ี� www.fwc.gov.au

ฉันัจ้ะข้อค่วามชั่ว่ยเหลอ่เพื่ิ�มเต่มิไดูจ้้ากี่ทำ่�ใดู 

LawAccess NSW เป็นหน่วยงานร้ฐบาลูทั่ี�ใหบ้รก่ารโด้ยไม่
ค่ด่้ค่า่ใชั่จ้้า่ยซึ่่�งใหข้ั้อ้มลููทั่างกฎหมายแลูะการสุง่ต่ำอ่สุำาหร้บผูู้ ้
ทั่ี�มป้ีญหาทั่างกฎหมายในร้ฐนว่เซึ่าทั่เ์วลูสุ์

สุนทั่นาออนไลูนด์้ว้ยการค่ลูก่ปุ่ ม chat (สุนทั่นา) ทั่าง
ด้า้นขั้วามอืขั้องเว็บไซึ่ต่ำ ์LawAccess NSW ทั่ี� www.
lawaccess.nsw.gov.au หรอืโทั่รต่ำด่้ต่ำอ่ทั่ี�หมายเลูขั้  
1300 888 529 ระหวา่งเวลูา 9 โมงเชั่า้ถูง่ 5 โมงเย็นว้น 
จ้้นทั่รถ์ูง่ว้นศกุร ์(ไมร่วมว้นหยดุ้น้กขั้้ต่ำฤกษ์) 
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