คำำ�ชี้้�แจงข้้อมููลการทำำ�งานที่่�เป็็นธรรม
นายจ้้างต้้องให้้เอกสารนี้้�แก่่พนัักงานคนใหม่่เมื่่�อเริ่่�มทำำ�งาน
ดูู www.fairwork.gov.au/fwis

ข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับค่่าแรงของท่่านและเงื่่�อนไข
หาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับสิิทธิิประโยชน์์และภาระผููกพััน ในสถานที่่�ทำำ�งานของท่่านระหว่่างผลกระทบของ โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาได้้ที่่� coronavirus.fairwork.gov.au

พนัักงานในออสเตรเลีียมีีสิิทธิ์์�และได้้รัับความคุ้้�มครองในที่่�ทำำ�งาน ภายใต้้:
กฎหมายการทำำ�งานที่่�เป็็นธรรม

ลำำ�ดัับอััตรา

ข้้อตกลงขององค์์กร

• มีีสิิทธิิขั้้�นต่ำำ��สำำ�หรัับพนัักงาน

• กำำ�หนดอััตราค่่าแรงขั้้�นต่ำำ��และ
เงื่่�อนไขสำำ�หรัับอุุตสาหกรรม
หรืืออาชีีพ
• ครอบคลุุมพนัักงานส่่วนใหญ่่
ในออสเตรเลีีย

• กำำ�หนดอััตราค่่าแรงขั้้�นต่ำำ��และ
เงื่่�อนไขสำำ�หรัับสถานที่่�ทำำ�งาน
โดยเฉพาะ
• เจรจาต่่อรองและอนุุมััติิโดยผ่่าน
กระบวนการที่่�เป็็นทางการหนึ่่�ง
กระบวน

ทุุกคน
• รวมถึึง National

Employment
Standards (มาตรฐานการ
จ้้างงานแห่่งชาติิ)

สััญญาจ้้าง

• กำำ�หนดเงื่่�อนไขเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับ
พนัักงานแต่่ละคน
• ไม่่สามารถลดหรืือยกเลิิกสิิทธิิ
ขั้้�นต่ำำ��

หาดููลำำ�ดัับอััตราของท่่านได้้ที่่� www.fairwork.gov.au/awards. ตรวจดููว่่าสถานที่่�ทำำ�งานของท่่านมีีข้้อตกลงขององค์์กรหรืือไม่่ได้้ที่่�
www.fwc.gov.au/agreements

พนัักงานชั่่�วคราว
หากคุุณเป็็นพนัักงานชั่่�วคราว คุุณต้้องได้้รัับคำำ�แถลงเรื่่�องการจ้้างงานชั่่�วคราวด้้วยเช่่นกััน เมื่่�อคุุณเริ่่�มต้้นทำำ�งาน ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�
www.fairwork.gov.au/ceis

ค่่าแรง
อััตราค่่าแรงขั้้�นต่ำำ��ของท่่านกำำ�หนดไว้้ในลำำ�ดัับอััตราหรืือข้้อตกลงขององค์์กร ถ้้าไม่่มีีลำำ�ดัับอััตราหรืือข้้อตกลงสำำ�หรัับงานของท่่าน ท่่านต้้องได้้
รัับอย่่างน้้อยที่่�สุุดค่่าแรงขั้้�นต่ำำ��แห่่งชาติิ ท่่านไม่่สามารถตกลงรัับค่่าแรงที่่�น้้อยกว่่า
อััตราการจ่่ายขั้้�นต่ำำ��มัักจะอััพเดททุุกปีี
หาดููว่่าท่่านควรได้้รัับค่่าแรงเท่่าไรได้้ที่่� www.fairwork.gov.au/minimum-wages
ค่่าแรงขั้้�นต่ำำ��แห่่งชาติิ

$20.33/ต่่อชั่่�วโมง

ตั้้�งแต่่ 1 กรกฎาคม 2021

เต็็มเวลาหรืือพาร์์ทไทม์์

$25.41/ต่อชั่วโมง
ชั่่�วคราว (casual)

นี่่�เป็็นอััตราค่่าแรงผู้้�ใหญ่่สำำ�หรัับพนัักงานที่่�ไม่่มีีลำำ�ดัับอััตราหรืือข้้อตกลงขององค์์กร
อััตราที่่�ลดลงอาจใช้้กัับพนัักงานผู้้�เยาว์์ ผู้้�ฝึึกงานและพนัักงานที่่�มีีความพิิการ
ใช้้การคำำ�นวณของเราได้้ฟรีีในการเช็็คค่่าจ้้าง วัันลา และการเลิิกจ้้างได้้ที่่�:
www.fairwork.gov.au/pact

ท่่านรู้้�ไหมว่่า?
สามารถสร้้างบััญชีีของฉัันได้้ฟรีี เพื่่�อเก็็บข้้อมููลเกี่่�ยวกัับที่่�ทำำ�งานของท่่านไว้้แห่่งเดีียวกัันที่่�:
www.fairwork.gov.au/register

ท่่านสามารถหาชั้้�นเรีียนฟรีีทางออนไลน์์เพื่่�อช่่วยเมื่่�อเริ่่�มงานใหม่่ หรืือเมื่่�อมีีการสนทนาที่่�ยุ่่�งยากที่่�สถานที่่�ทำำ�งาน โดยไปที่่�:
www.fairwork.gov.au/learning

Record My Hours app ช่่วยให้้บัันทึึกชั่่�วโมงที่่�ท่่านทำำ�งานได้้ง่่ายและรวดเร็็ว
หาได้้ฟรีีจาก App Store และ Google Play
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คำำ�ชี้้�แจงข้้อมููลการทำำ�งานที่่�เป็็นธรรม
นายจ้้างต้้องให้้เอกสารนี้้�แก่่พนัักงานคนใหม่่เมื่่�อเริ่่�มทำำ�งาน
ดู www.fairwork.gov.au/fwis

ข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับค่่าแรงของท่่านและเงื่่�อนไข
มาตรฐานการจ้้างงานแห่่งชาติิ (NATIONAL EMPLOYMENT STANDARDS)
อััตราเหล่่านี้้�เป็็นมาตรฐานขั้้�นต่ำำ�� และอาจมีีกฎเกณฑ์์หรืือข้้อยกเว้้นด้้วย อััตราค่่าแรงหรืือข้้อตกลงของท่่านอาจเพิ่่�มให้้สููงขึ้้�น หาดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยว
กัับมาตรฐานการจ้้างงานแห่่งชาติิได้้ที่่� www.fairwork.gov.au/NES
พนัักงานเต็็มเวลาและพาร์์ทไทม์์
การลาหยุุดประจำำ�ปีี
การลากิิจส่่วนตััว
(ป่่วยหรืือการลาของผู้้�ดููแล)
การลาของผู้้�ดููแล

พนัักงานชั่่�วคราว

ลาหยุุด 4 สััปดาห์์ต่่อปีีโดยรัับเงิินค่่าแรง (คิิดตามสััดส่่วนสำำ�หรัับ
พนัักงานพาร์์ทไทม์์บางเวลา) + 1 สััปดาห์์สำำ�หรัับพนัักงานทำำ�งาน
กะที่่�มีีสิิทธิ์์�
10 วัันต่่อปีีโดยจ่่ายค่่าแรง

(คิิดตามสััดส่่วนสำำ�หรัับพนัักงานพาร์์ทไทม์์บางเวลา)
2 วัันโดยไม่่จ่่ายค่่าแรงตามโอกาสที่่�อนุุญาตได้้

(ถ้้าไม่่มีีวัันลากิิจส่่วนตััวโดยไม่่จ่่ายค่่าแรงเหลืือ)

2 วัันโดยไม่่จ่่ายค่่าแรงตามโอกาสที่่�

อนุุญาตได้้

2 วัันโดยไม่่จ่่ายค่่าแรงตามโอกาสที่่�

การลากรณีีความเห็็นใจ

2 วัันโดยจ่่ายค่่าแรงตามโอกาสที่่�อนุุญาตได้้

การลากรณีีครอบครััวและ
ความรุุนแรงในครอบครััว

5 วัันโดยไม่่จ่่ายค่่าแรงต่่อ 12 เดืือน

5 วัันโดยไม่่จ่่ายค่่าแรงต่่อ 12 เดืือน

10 วัันลาโดยจ่่ายค่่าแรงให้้ครบตามอััตรา + ลาโดยไม่่จ่่ายค่่าแรง

ลาโดยไม่่จ่่ายค่่าแรงตามความจำำ�เป็็น
ลาโดยไม่่จ่่ายค่่าแรงตามความจำำ�เป็็น
เพื่่�อร่่วมในกิิจกรรม

การลากรณีีบริิการชุุมชน
• บริิการคณะลููกขุุน
• กิิจกรรมยามฉุุกเฉิินโดยสมััครใจ
การลากรณีีการทำำ�งานนาน
การลากรณีีผู้้�เป็็นบิิดาหรืือ
มารดา
มีีสิิทธิ์์�ลาหลัังจากทำำ�งานเป็็นเวลา
12 เดืือน
จำำ�นวนชั่่�วโมงสููงสุุดในการ
ทำำ�งาน
วัันหยุุดราชการ
การบอกเลิิกจ้้าง
การจ่่ายค่่าแรงกรณีีถููกปลดออก
จากงาน
มีีสิิทธิ์์�หลัังทำำ�งาน 12 เดืือน

ตามความจำำ�เป็็น
ลาโดยไม่่จ่่ายค่่าแรงตามความจำำ�เป็็นเพื่่�อร่่วมในกิิจกรรม

ลาโดยจ่่ายค่่าแรง (จำำ�นวนและกฎเกณฑ์์การมีีสิิทธิ์์�แตกต่่าง ไป
แต่่ละรััฐและมณฑล)
12 เดืือนลาโดยไม่่จ่่ายค่่าแรง - อาจยืืดเวลาเป็็น 24 เดืือนตาม

อนุุญาตได้้

แตกต่่างไปแต่่ละรััฐและมณฑล
12 เดืือนลาโดยไม่่จ่่ายค่่าแรงสำำ�หรัับ

พนัักงานชั่่�วครา วที่่�ทำำ�งานสม่ำำ��เสมอ
ความยิินยอมของนายจ้้าง
ตามระบบ - อาจยืืดเวลาเป็็น 24
เดืือนตามความยิินยอมของนายจ้้าง
พนัักงานเต็็มเวลา - 38 ชั่่�วโมงต่่อหนึ่่�งสััปดาห์์ + ชั่่�วโมงที่่�เพิ่่�มอย่่างเหมาะสม
พนัักงานพาร์์ทไทม์์บางเวลาและพนัักงานชั่่�วคราว – 38 ชั่่�วโมงหรืือจำำ�นวนชั่่�วโมงที่่�ทำำ�ปกติิต่่อหนึ่่�งสััปดาห์์ของ
พนัักงาน (ไม่่ว่่าจำำ�นวนไหนจะน้้อยกว่่า) + ชั่่�วโมงเพิ่่�มที่่�เหมาะสม
วัันหยุุดที่่�ไม่่ได้้ค่่าแรงถ้้าถููกขอให้้
วัันหยุุดที่่�ได้้ค่่าแรงถ้้าปกติิท่่านทำำ�งาน ถ้้าถููกขอให้้ทำำ�งานท่่าน
ทำำ�งานท่่านสามารถปฏิิเสธได้้ ถ้้ามีี
สามารถปฏิิเสธได้้ ถ้้ามีีเหตุุผลพอ
เหตุุผลพอ
1-5 สััปดาห์์บอกเลิิกล่่วงหน้้า (หรืือจ่่ายค่่าแรงแทนการบอกล่่วง

หน้้า) ขึ้้�นอยู่่�กัับระยะเวลาที่่�จ้้างและอายุุ

ได้้ค่่าแรง 4-16 สััปดาห์์ขึ้้�นอยู่่�กัับระยะเวลาที่่�จ้้าง (มีีข้้อยกเว้้น)
สิิทธิ์์�ที่่�จะเป็็นพนัักงานเต็็มเวลา
หรืือพาร์์ทไทม์์ในบางกรณีี

การเปลี่่�ยนจากพนัักงานชั่่�วคราว
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คำำ�ชี้้�แจงข้้อมููลการทำำ�งานที่่�เป็็นธรรม
นายจ้้างต้้องให้้เอกสารนี้้�แก่่พนัักงานคนใหม่่เมื่่�อเริ่่�มทำำ�งาน
ดูู www.fairwork.gov.au/fwis

ข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับค่่าแรงของท่่านและเงื่่�อนไข
ความยืืดหยุ่่�น

ความคุ้้�มครองในที่่�ทำำ�งาน

ท่่านสามารถเสนอขอเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ให้้จััดการทำำ�งานอย่่างยืืดหยุ่่�น
ถ้้าท่่านอายุุ 55 ปีีหรืือมากกว่่า หรืือเป็็นผู้้�ดููแล มีีความพิิการ กำำ�ลัังได้้รัับ
ความรุุนแร งจากสมาชิิกในครอบครััว (หรืือกำำ�ลัังช่่วยเหลืือครอบครััวหรืือ
สมา ชิิกในครอบครััว ที่่�มีีปััญหา) หรืือเป็็นบิิดาหรืือมารดา หรืือกำำ�ลัังรัับผิิด
ชอบดููแลเด็็กที่่�อายุุต้้อง เข้้าโรงเรีียนหรืือเล็็กกว่่า ทั้้�งนี้้�รวมถึึงพนัักงานที่่�กลัับ
จากการลา เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�บิิดามารดา หรืือการรัับบุุตรบุุญธรรมที่่�ยื่่�นขอทำำ�งาน
บางเวลา เพื่่�อดููแลบุุตร นายจ้้างของท่่านต้้องให้้คำำ�ตอบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
ภายใน
21วััน นายจ้้างจะปฏิิเสธได้้ก็็ต่่อเมื่่�อมีีเหตุุผลทางธุุรกิิจที่่�เหมาะสมเท่่านั้้�น
ท่่านและนายจ้้างสามารถเจรจาการจััดความยืืดหยุ่่�นของแต่่ละบุุคล ซึ่่�ง
อาจจะขึ้้�นอยู่่�กัับข้้อกำำ�หนดบาง อย่่างในลำำ�ดัับอััตราหรืือข้้อตกลงขององค์์กร
ของท่่าน การจััดความยืืดหยุ่่�นในการทำำ�งานต้้องเป็็นการเลืือกที่่�แท้้จริิง –
ไม่่ใช่่เงื่่�อนไขของการจ้้างงาน – และต้้องทำำ�ให้้ท่่านดีีขึ้้�นโดยทั่่�วไป หาข้้อมููล
เพิ่่�มเติิมได้้ที่่�:

พนัักงานทุุกคนได้้รัับความคุ้้�มครองในที่่�ทำำ�งาน ท่่านต้้องไม่่ได้้รัับการกระ
ทำำ�ที่่�แตกต่่างหรืือเลวกว่่าเพราะท่่านมีีหรืือใช้้สิิทธิิในสถานที่่�ทำำ�งานของท่่าน
ตััวอย่่างเช่่น สิิทธิิในการขอการจััดการทำำ�งานที่่�ยืืดหยุ่่�น การลาหรืือการร้้อง
เรีียน หรืือการสอบถามเกี่่�ยวกัับการจ้้างงานของท่่าน
ท่่านมีีสิิทธิ์์�เป็็นสมาชิิกสหพัันธ์์หรืือจะเลืือกไม่่เป็็น และเข้้าร่่วมในกิิจกรรม
ทางอุุตสาหกรรมที่่�ชอบด้้วยกฎหมายหรืือจะเลืือกไม่่ร่่วม
ท่่านยัังได้้รัับความคุ้้�มครองเมื่่�อหยุุดงานชั่่�วคราวเนื่่�องจากเจ็็บป่่วยหรืือบาด
เจ็็บและจากการเลืือกปฏิิบััติิ การรัังแกและการล่่วงละเมิิด การล่่วงละเมิิด
ทางเพศ การบีีบบัังคัับ การบิิดเบืือนความจริิง การทำำ�สััญญาหลอกลวง
และอิิทธิิพลหรืือแรงกดดัันเกิินควร . รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมดููได้้ที่่�:
www.fairwork.gov.au/protections
www.fairwork.gov.au/bullying-harassment

การสิ้้�นสุุดการจ้้างงาน

www.fairwork.gov.au/flexibility

สิิทธิิการเข้้าในบริิเวณ
เจ้้าหน้้าที่่�สหพัันธ์์ผู้้�มีีใบอนุุญาตเข้้าสามารถเข้้าในสถานที่่�ทำำ�งานเพื่่�อพููดจา
กัับพนัักงานที่่�เขาทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�แทน หรืือทำำ�การสอบสวนประเด็็นความ
ปลอดภััยที่่�น่่าสงสััย หรืือการฝ่่าฝืืนกฎหมายว่่าด้้วยสถานที่่�ทำำ�งาน
เจ้้าหน้้าที่่�เหล่่านี้้�ต้้องปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับบางอย่่าง อาทิิเช่่น การแจ้้งแก่่
นายจ้้างล่่วงหน้้า และสามารถตรวจดููหรืือถ่่ายสำำ�เนาเอกสารได้้บางอย่่าง กฎ
เกณฑ์์ความเป็็นส่่วนตััวใช้้บัังคัับอย่่างเคร่่งครััดต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ถืือใบอนุุญาต
ต่่อองค์์กรของเขาและต่่อนายจ้้างของท่่าน รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมดููได้้ที่่�:
www.fwc.gov.au/entry-permits

เมื่่อ� การจ้้างงานของท่่านสิ้้�นสุุดลง ค่่าจ้า้ งครั้้�งสุุดท้า้ ยของท่่านควรรวมสิิทธิิที่่�
เด่่นชััดทั้้ง� หมดของท่่าน เป็็นต้้นว่่า ค่่าแรง การลาประจำำ�ปีีที่่ไ� ม่่ได้้ใช้้และการลา
กรณีีทำำ�งานระยะยาว
ท่่านอาจมีีสิิทธิ์์�ได้้รับั การบอกเลิิกจ้้าง หรืือได้้รับั การจ่่ายเงิินแทนการบอก ถ้้า
ท่่า นถููกให้้ออกเพราะความประพฤติิมิิชอบร้้ายแรง ท่่านมีีสิิทธิ์์�ได้้การบอกเลิิก
จ้้าง ถ้้าท่า่ นลาออกท่่านต้้องแจ้้งการลาออกแก่่นายจ้้าง ในการเช็็คดููว่า่ กา รบ
อกเลิิกจำำ�เป็็นหรืือไม่่และอะไรบ้้างที่่�ควรได้้ในการจ่่ายค่่าแรงครั้้�งสุุดท้า้ ย ดููที่่:�
www.fairwork.gov.au/ending-employment

ถ้้าท่า่ นคิิดว่่าการให้้ออกไม่่ยุุติิธรรมหรืือไม่่ถููกกฎหมาย ท่่านมีีเวลา 21
วัันตามปฏิิทิินที่่�จะยื่่น� คำำ�ร้้องเรีียนต่่อคณะกรรมาธิิการงานยุุติิธรรม โดยมีีกฎ
เกณฑ์์และข้้อยกเว้้น รายละเอีียดเพิ่่ม� เติิมดููได้้ที่่:�

การทำำ�ความตกลง

www.fwc.gov.au

ข้้อตกลงขององค์์กรเป็็นการเจรจาระหว่่างนายจ้้าง พนัักงาน และผู้้�แทน
ผู้้�หนึ่่�งผู้้�ใดของพนัักงาน (ตััวอย่่าง เช่่น สหพัันธ์์) กระบวนการนี้้�เรีียกว่่า
‘การต่่อรอง’ และต้้องปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดไว้้ คณะกรรมาธิิการงาน
ยุุติิธรรมทำำ�หน้้าที่่�ตรวจและอนุุมััติิข้้อตกลง สำำ�หรัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการทำำ�ข้้อ
ตกลง การเปลี่่�ยนแปลง หรืือการยกเลิิกข้้อตกลงขององค์์กร ดููได้้ที่่�
www.fwc.gov.au/agreements

การโอนธุุรกิิจ
ถ้้ามีีการโอนธุุรกิิจเกิิดขึ้้�น การจ้้างงานของท่่านกัับนายจ้้างเก่่าจบสิ้้�นลง ถ้้า
นายจ้้างใหม่่จ้้างท่่านต่่อภายในสามเดืือนให้้ทำำ�งานอย่่างเดีียวกััน (หรืือ
คล้้ายคลึึงกััน) สิิทธิิบางอย่่างของท่่านอาจสืืบทอดไปถึึงนายจ้้างใหม่่ สิ่่�งนี้้�
อาจเกิิดขึ้้�นยกตััวอย่่างเช่่น ถ้้าธุุรกิิจนั้้�นขายหรืือทำำ�งานตามที่่�ได้้รัับมอบ ราย
ละเอีียดเพิ่่�มเติิมดููได้้ที่่�:
www.fairwork.gov.au/transfer-of-business

ผู้้�ตรวจราชการการทำำ�งานอย่่างยุุติิธรรม
•
•
•
•

ใครจะช่่วยได้้?

คณะกรรมาธิิการงานยุุติิธรรม

• ดำำ�เนิินเกี่่�ยวกัับการเรีียกร้้องเรื่่�องการเลิิกจ้้างที่่�ไม่่เป็็นธรรม และการให้้
ออกที่่�ผิิดกฎหมาย การรัังแก การล่่วงละเมิิดทางเพศ การเลืือกปฏิิบััติิ
หรืือ ‘การกระทำำ�ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์’ ในที่่�ทำำ�งาน
• อนุุมััติิ เปลี่่�ยนแปลง และยกเลิิกข้้อตกลงขององค์์กร
• ออกใบอนุุญาตเข้้าในบริิเวณและแก้้ปััญหาข้้อพิิพาทอุุตสาหกรรม

ข้้อมููลและคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับค่่าจ้้างและสิิทธิิ
การคำำ�นวณ เทมเพลท และชั้้�นเรีียนออนไลน์์ฟรีี
ช่่วยแก้้ปััญหาเกี่่�ยวกัับสถานที่่�ทำำ�งาน
สอบสวนและดำำ�เนิินการกัับการล่่วงละเมิิดกฎหมายสถานที่่�ทำำ�งาน
www.fairwork.gov.au - 13 13 94

www.fwc.gov.au - 1300 799 675

ถ้้าท่่านทำำ�งานในอุุตสาหกรรมอาคารพาณิิชย์์ คณะกรรมาธิิการอาคารและการก่่อสร้้างแห่่งออสเตรเลีียสามารถช่่วยได้้
www.abcc.gov.au - 1800 003 338
Page 3 of 3

ปรัับปรุุงล่่าสุุดเดืือนพฤศจิิกายน 2021

