
 
 

THAI WELFARE ASSOCIATION 
สวสัดภิาพสมาคม 

Supporting the Thai Community in Australia  
ชว่ยเหลอืชมุชนไทยในออสเตรเลยี 

 

รัฐบาลกลางให้เงนิช่วยเหลือผู้ที่ตกงานเน่ืองจากการระบาดของโควดิ 

ดว้ยการฉีดวคัซีนและการติดเชือ้ในออสเตรเลียคอ่นขา้งนอ้ย หลายคนคิดวา่การระบาดใหญ่ที่เลวรา้ยที่สดุไดผ่้านพน้ไป 

แตก่ารระบาดครัง้ลา่สดุในซิดนียแ์ละเมลเบิรน์ทาํใหท้ัง้สองเมืองตอ้งปิดลอ็กดาวนอ์ีกครัง้ ทาํใหค้นจาํนวนมากตอ้งขาด

รายได ้เม่ือไม่มี JobKeeper และ อตัราเงิน JobSeeker ไม่ไดอ้ยู่ในอตัราที่สงู รฐับาลกลางจงึไดร้เิริ่มเงินช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยั COVID-19 Disaster Payments เพื่อช่วยเหลือครอบครวัผ่านการลอ็กดาวนค์รัง้นี ้

ขอ้มลูตอ่ไปกลา่วถึง วิธีการสมคัรขอรบัเงินช่วยเหลือ จาํนวนเงินที่จะไดร้บั และทางเลือกอื่นหากคณุไม่มีสิทธ์ิรบัเงิน 

เงนิช่วยเหลือ COVID-19 Disaster Payments คอือะไร? 
นายกรฐัมนตรสีกอตต ์มอรร์สินั ประกาศเม่ือวนัที่ 3 มิถนุายน ใหเ้งิน COVID-19 Disaster Payment เพื่อช่วยเหลือ

คนทาํงานที่สญูเสียรายไดอ้นัเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัในการเคล่ือนไหว เช่น การลอ็กดาวน ์ไดมี้การ เพิม่ จาํนวนเงินจากเดิม

ที่ประกาศ และมีการเปล่ียนแปลงเกณฑค์ณุสมบติัของผูร้บัเงินบางอย่าง เงินนีจ้ะเริ่มใหต้ัง้แตส่ปัดาหท์ี่สองของการลอ็ก

ดาวน ์และคณุตอ้งอาศยัหรอืทาํงานในเขตบรเิวณที่รฐับาลกลางประกาศเป็นฮอตสปอต COVID-19 

 

จาํนวนเงินที่ใหมี้ดงันี:้ 

สาํหรบัสปัดาหท์ี่สองและสามของการลอ็กดาวน:์ 

• $500 ตอ่สปัดาห ์สาํหรบัผูท้ี่สญูเสียงานที่ไดค้า่จา้ง 20 ชั่วโมงขึน้ไปตอ่สปัดาห ์

• $325 ตอ่สปัดาห ์สาํหรบัผูท้ี่สญูเสียงานที่ไดค้า่จา้ง นอ้ยกวา่ 20 ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์

สาํหรบัสปัดาหท์ี่ส่ีเป็นตน้ไปของการลอ็กดาวน:์ 

• $600 ตอ่สปัดาห ์สาํหรบัผูท้ี่สญูเสียงานที่ไดค้า่จา้ง 20 ชั่วโมงขึน้ไปตอ่สปัดาห ์



• $375 ตอ่สปัดาหส์าํหรบัผูท้ี่สญูเสียงานที่ไดร้บัคา่จา้งระหวา่ง 8 ถึง 20 ชั่วโมงตอ่สปัดาห ์หรอืเต็มหนึ่งวนัทาํงานปกติ

ของคณุ 

 

ฉันมีสิทธิไ์ด้รับเงนิ COVID-19 Disaster Payments หรือไม่ 
คณุตอ้งอาศยั ทาํงาน หรอืเขา้ไป ในพืน้ที่ที่รฐับาลกลางประกาศเป็นเขตโควิด19 ฮอตสปอตที่มีการลอ็กดาวน ์หากคณุไม่

แน่ใจวา่คณุอยู่หรอืเคยอยู่ในพืน้ที่เหลา่นัน้หรอืไม่ ใหเ้ขา้ไปดใูนเว็บไซต ์Services Australia มีรายช่ือพืน้ที่และช่วงวนัที่ที่

ประกาศเป็นฮอตสปอต 

นอกจากนี ้คณุตอ้ง: 

• มีอาย ุ17 ปีขึน้ไป 

• เป็นพลเมืองออสเตรเลียหรอืถือวีซา่ที่อนญุาตใหค้ณุทาํงานในออสเตรเลีย 

• สญูเสียงานมากกวา่แปดชั่วโมงหรอืเต็มวนัของการทาํงานปกติของคณุ เน่ืองจากการลอ็กดาวน ์

• สาํหรบัในสปัดาหท์ี่สองเท่านัน้ คณุตอ้งมีสินทรพัยส์ภาพคล่อง (เงินสดหรอืเงินในธนาคาร) นอ้ยกวา่ 10,000 ดอลลาร ์

นอกจากนี ้คณุตอ้งไม่: 

• ไดร้บัเงินสนบัสนนุรายได ้เช่น JobSeeker, Youth Allowance หรอื Age Pension 

• ไดร้บัเงิน Pandemic Leave Disaster Payment ในสปัดาหเ์ดียวกนักบัที่คณุขอเงิน COVID-19 Disaster 

Payment 

• รบัเงินช่วยเหลือธุรกิจจากรฐับาลแตล่ะรฐั 

• มีสิทธ์ิใชว้นัลาที่ไดร้บัคา่จา้ง เช่นมีวนัหยดุพกัรอ้นที่ยงัใชไ้ม่หมด 

หากคณุประกอบกิจการสว่นตวัเป็น sole trader และไม่สามารถดาํเนินธุรกิจจากที่บา้นได ้คณุขอเงิน COVID-19 

Disaster Payments ได ้

วิธีขอเงนิ COVID-19 Disaster Payments 
คณุไม่สามารถขอเงิน COVID-19 Disaster Payments ทนัทีในวนัที่คณุตกงาน คณุสามารถขอไดต้ัง้แตว่นัที่แปดของ

การลอ็กดาวน ์คณุจะตอ้งขอภายใน 28 วนั ของวนัเริ่มตน้ในแต่ละสปัดาหท์ี่คณุมีสิทธ์ิขอ 

เม่ือคณุรูว้า่ตอ้งย่ืนขอเม่ือไหร ่มีวิธีการสมคัรขอรบัเงินสองวิธี: 



1. ผูท้ี่เป็นพลเมืองออสเตรเลียสามารถสมคัรออนไลนผ่์าน myGov ที่เช่ือมโยงกบับญัชี Centrelink คณุจะตอ้งกรอก

รายละเอียดสว่นบคุคล รายละเอียดเก่ียวกบังาน และการลอ็กดาวนมี์ผลกระทบกบัการคณุทาํงานของคณุอย่างไร และ

จาํนวนชั่วโมงที่คณุสญูเสียไป 

2. ผูถื้อวีซา่ที่มีสิทธ์ิทาํงานได ้เช่นวีซา่นกัเรยีน ใหโ้ทรศพัทไ์ปที่ Services Australia เบอรโ์ทร 180 22 66 สายโทรศพัท์

เปิดใหบ้รกิารในวนัจนัทรถึ์งวนัศกุร ์เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. 

เม่ือคณุย่ืนขอแลว้ คณุไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการใดๆ คณุจะไดร้บัขอ้ความทาง SMS เก่ียวกบัความคืบหนา้ หรือสามารถดู

ออนไลนไ์ดใ้นบญัชี myGov ของคณุ คณุจะไดร้บัเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลงัจากที่ไดร้บัอนมุติั หรอืในวนัทาํการถดัไป 

ทางเลือกอืน่นอกเหนือจาก COVID-19 Disaster Payments 
หากคณุไม่มีสิทธ์ิรบัเงิน COVID-19 Disaster Payments มีเงินช่วยเหลืออื่นที่คณุอาจมีสิทธ์ิไดร้บั: 

Pandemic Leave Disaster Payment  

เงินช่วยเหลือโรคระบาด Pandemic Leave Disaster Payment จ่ายใหแ้ก่ผูร้บัที่มีสิทธ์ิ 1,500 ดอลลารส์าํหรบัแตล่ะ

ช่วง 14 วนัที่คณุไดร้บัคาํสั่งใหก้กัตวั หรอืดแูลผูป่้วยโควิด-19 คณุตอ้งมีอายอุย่างนอ้ย 17 ปี เป็นพลเมืองออสเตรเลีย หรอื

มีวีซา่ที่ทาํงานได ้ไม่สามารถไปทาํงานหารายได ้และไม่มีสิทธ์ิในการใชว้นัลาที่ไดร้บัคา่จา้ง เงินนีข้อที่ Services 

Australia โดยโทรศพัทเ์บอร ์180 22 66 

JobSeeker  

เงิน JobSeeker จ่ายใหก้บัผูท้ี่ว่างงานและกาํลงัหางาน ผูท้ี่ไม่ไดท้าํงานเต็มเวลา หรอืผูท้ี่ป่วยหรือไดร้บับาดเจ็บ คณุตอ้งมี

อาย ุ22 ปีขึน้ไป ผ่านเกณฑก์ารทดสอบรายไดแ้ละทรพัยสิ์น และสิทธ์ิอยู่ในออสเตรเลียในฐานะพลเมือง จาํนวนเงินที่ไดร้บั

จะขึน้อยู่กบัคณุสมบติัของคณุ คนโสดที่ไม่มีผูติ้ดตามจะไดร้บัเงินสงูสดุ $620.80 ตอ่สองอาทิตย ์เงินนีจ้ะลดลงตามรายได้

และสถานะการจา้งงานของคณุ และแตกตา่งกนัไปตามสถานะความสมัพนัธข์องคณุและถา้คณุมีผูติ้ดตาม คณุสามารถ

สมคัร JobSeeker ผ่าน Services Australia 

Youth Allowance 

เงินช่วยเหลือเยาวชนสาํหรบัเด็กอาย ุ16 ถึง 21 ปีที่กาํลงัหางานเต็มเวลา กาํลงัศกึษาและหางานทาํ หรอืไม่สามารถ

ทาํงานไดช้ั่วคราว หากคณุอายไุม่เกิน 24 ปี หรอืเป็นนกัศกึษาเต็มเวลาหรอืฝึกงาน คณุสามารถขอเงินช่วยเหลือนีไ้ด ้การ

ชาํระเงินจะแตกตา่งกนัไปตามสถานการณข์องคณุ ดงันัน้โปรดตรวจสอบเว็บไซต ์Services Australia เพื่อดวูา่คณุอาจมี

สิทธ์ิไดร้บัอะไรบา้ง คณุสามารถสมคัรขอเงินผ่านทางเว็บไซต ์ 

Age Pension 

เงินบาํนาญคนชราเพื่อช่วยเหลือผูส้งูอายชุาวออสเตรเลีย คณุตอ้งมีอายอุย่างนอ้ย 66 ปี 6 เดือน เป็นพลเมืองที่อยู่อาศยั

ในออสเตรเลียเป็นเวลาอย่างนอ้ยสิบปี และมีคณุสมบติัตรงตามการทดสอบรายไดแ้ละทรพัยสิ์น คนโสดสามารถไดร้บัเงิน



ถึง $843.60 ตอ่สองสปัดาห ์ในขณะที่คูส่ามีภรรยาไดร้บั $1,271.80 และปรบัลดลงตามรายไดแ้ละสินทรพัย ์คณุสามารถ

สมคัรผ่านเว็บไซต ์Services Australia ไดเ้ช่นกนั 
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