
สว่นที' 1 - ข ั-นตอนแรกสูค่วามปลอดภยัทางดา้นการเงนิ

รวบรวมเอกสารสาํคญัตา่ง ๆ
หากปลอดภยัที-จะกระทํา ใหเ้กบ็เอกสารสําคญัตา่ง ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทางและสตูบิตัร หรอืถา่ยสําเนาเอกสารเหลา่นีFไว ้
คณุสามารถจัดเกบ็รปูภาพหรอืสําเนาดจิทิลัทางออนไลนไ์ดโ้ดยสง่อเีมลถงึตวัคณุเอง โดยใชท้ี-อยูอ่เีมลสว่นตวัใหมห่รอืใช ้
แพลตฟอรม์พืFนที-จัดเกบ็ขอ้มลูออนไลนฟ์ร ีเชน่ Google Drive หรอือกีทางหนึ-ง คณุอาจฝากเอกสารเกบ็ไวก้บับคุคลที-คณุ
ไวว้างใจ 
* โปรดดหูนา้ถัดไปสาํหรับรายละเอยีดรายการของเอกสารเพื-อการพจิารณาทําสาํเนา

เอกสารขอ้เท็จจรงิ

หากคณุกําลงัคดิที/จะแยกทางกบัคูค่รองที/กระทําการลว่งละเมดิคณุและตอ้งการที/จะสรา้งอสิรภาพทางการเงนิ 
คณุควรพจิารณาขั Dนตอนบางอยา่งตอ่ไปนีDเป็นอนัดบัแรก

จดัต ั4งบญัชอีเีมลสว่นตวัโดยใชอ้เีมลแบบฟรี
การมทีี-อยูอ่เีมลสว่นตวัเป็นวธิทีี-ดใีนการสื-อสารกบัองคก์รตา่ง ๆ อยา่งเงยีบ ๆ คณุจะตอ้งมทีี-อยูอ่เีมลดว้ยหากคณุตอ้งการตั Fงคา่
บญัชธีนาคารทางออนไลน ์ดงันัFนจงึเป็นเรื-องสําคญัที-จะตอ้งมทีี-อยูอ่เีมลที-คูค่รองของคณุไมท่ราบ เพื-อเป็นการลดโอกาสที-
ที-อยูอ่เีมลใหมข่องคณุจะถกูคน้พบ ใหต้ั Fงคา่บญัชใีหมข่องคณุบนอปุกรณ์ที-คูค่รองของคณุไมส่ามารถเขา้ถงึได ้เชน่ โทรศพัท์
หรอืคอมพวิเตอรข์องเพื-อน พจิารณาผูใ้หบ้รกิารอเีมลฟรทีี-ปลอดภยัและมกีารเขา้รหสั เชน่ ProtonMail

เปิดบญัชธีนาคารในชืCอของคณุเทา่น ั4น
หากคณุแยกทางจากคูค่รองของคณุ สิ-งสําคญัคอืตอ้งมบีญัชธีนาคารที-คูค่รองของคณุไมท่ราบและไมส่ามารถเขา้ถงึได ้
จากนัFนการจา่ยหรอืรับเงนิผลประโยชนข์องคณุสามารถจา่ยเขา้ไปยงับญัชนีีFได ้ในการเปิดบญัชธีนาคารใหม ่คณุจะตอ้งมี
รปูแบบการระบตุวัตนสองแบบคอื ที-อยูท่างไปรษณียท์ี-ปลอดภยั ที-อยูอ่เีมล และหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื เราขอแนะนําให ้
เปิดบญัชทีี-คณุยงัไมเ่คยเป็นลกูคา้เพื-อลดความเสี-ยงจากการถกูเปิดเผยตอ่คูค่รองของคณุโดยไมไ่ดต้ั Fงใจ ** หากคณุไมใ่ช่
ผูท้ี-มถี ิ-นฐานที-อยูอ่าศยัในออสเตรเลยีหรอืคูค่รองของคณุกดีกนัไมใ่หค้ณุเขา้ถงึบตัรประจําตวัของคณุ โปรดดขูอ้มลูเพิ-มเตมิ
ในหนา้ถัดไป

สะสมเงนิสว่นหนึCงเอาไว้
หากเป็นไปได ้ใหฝ้ากเงนิเขา้บญัชธีนาคารใหมข่องคณุ หากคณุไมส่ามารถเปิดบญัชธีนาคารได ้ใหพ้จิารณาวา่เพื-อนหรอื
สมาชกิในครอบครัวยนิดทีี-จะชว่ยเกบ็ดแูลเงนิใหค้ณุหรอืไม่
หากคณุตอ้งออกจากบา้นของคณุเพราะเกดิความรนุแรงในบา้น คณุอาจมสีทิธิgไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืในภาวะวกิฤต (Crisis
Payment) จาก Centrelink ซึ-งจําเป็นตอ้งยื-นขอสทิธิgภายใน 7 วนัหลังออกจากบา้น โทรไป Centrelink ที-หมายเลข 
132 850 หรอืหากคณุตอ้งการพดูคยุกบั Centrelink ในภาษาอื-นที-ไมใ่ชภ่าษาองักฤษ โทรไปที-หมายเลข 131 202

การขอรบัความชว่ยเหลอื
หากคณุกําลังพจิารณาที-จะแยกทางกบัคูค่รองที-กระทําการลว่งละเมดิคณุ มอีงคก์รตา่ง ๆ ที-สามารถชว่ยคณุในการวางแผน
ขั Fนตอนตอ่ไปได ้นอกจากนีFยงัมคีวามชว่ยเหลอือกีมากมาย ที-ใหค้ณุใหห้ลดุพน้จากการเอารัดเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิและ
เริ-มตน้ใหมไ่ด ้ไปที-สว่นขอ้มลูและบรกิารอื-น ๆ ในไดเร็กทอรขีอง CWES เพื-อดรูายละเอยีดเพิ-มเตมิ 
หากตอ้งการพดูคยุกบัใครบางคนเกี-ยวกบัตวัเลอืกของคณุ กรณุาโทรไปที-สายดว่นความรนุแรงในบา้นและครอบครัวแหง่ชาตทิี- 
1800RESPECT (1800 737 732) หากคณุตอ้งการใชบ้รกิารลา่มเพื-อพดูคยุกบัใครบางคนที- 1800RESPECT กรณุาโทรไป
หน่วยบรกิารแปลและลา่มที-หมายเลข 131 450 กอ่น  
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www.financialsafety.org.au

ความปลอดภยั:  บางขั Dนตอนตอ่ไปนีDอาจจะไมส่ามารถกระทําได ้
กรณุาทําตามขั Dนตอนที/คณุรูส้กึวา่ปลอดภยัเทา่นัDน ในกรณีฉุกเฉนิโทร ศนูยส์ามตวั (000)

https://protonmail.com/
http://www.1800respect.org.au/


สว่นที' 2 - ข ั-นตอนตอ่ไปเพื'อความปลอดภยัทางดา้นการเงนิ

ใหอ้ายดับญัชรีว่มหรอืเปลีCยนแปลงคาํส ัCงการดาํเนนิงาน
หากทําไดอ้ยา่งปลอดภยั กรณุาตดิตอ่ธนาคารของคณุและแจง้ใหธ้นาคารทราบวา่คณุไดแ้ยกทางจากคูค่รองของคณุแลว้ 
ขอใหพ้วกเขาชว่ยอายดับญัชรีว่มที-คณุมอียูท่ั Fงหมด หากมวีงเงนิที-เบกิเกนิบญัชไีด ้ขอใหพ้วกเขา "ระงับ" เงนิที-เบกิเกนิ
บญัชไีว ้เพื-อไมใ่หคู้ค่รองของคณุสามารถกอ่หนีFที-คณุอาจถกูขอใหช้าํระคนืไดอ้กี หากคณุมบีตัรเครดติในชื-อของคณุและ
คูค่รองของคณุมบีตัรในบญัชนัีFน ขอใหย้กเลกิบตัรนัFนเสยี คณุยงัสามารถเปลี-ยนแปลงคําสั-งดําเนนิงานเป็น “การลงลายมอื
ชื-อรว่มกนั 2 ชื-อ” (“two to sign”) ซึ-งหมายความวา่ คณุทั Fงสองตอ้งเห็นดว้ยพรอ้มกนัสํารับการถอนเงนิจํานวนใด ๆ กต็าม 
คณุยงัสามารถทําเชน่นีFไดก้บัสนิเชื-อเงนิกูท้ี-อยูอ่าศยัที-อนุญาตใหม้กีารถอนเงนิได ้
หากคณุสะดวกที-จะแจง้ใหธ้นาคารหรอืสถาบนัการเงนิของคณุทราบวา่ การแยกทางของคณุเป็นผลมาจากความรนุแรง
ในบา้น การดําเนนิการนีFจะเพิ-มตวัเลอืกตา่ง ๆ ที-พวกเขามเีพื-อชว่ยเหลอืคณุได ้

ความปลอดภยั:  บางขั &นตอนตอ่ไปนี&อาจจะไมส่ามารถกระทําได ้
กรณุาทําตามขั &นตอนที<คณุรูส้กึวา่ปลอดภยัเทา่นั&น ในกรณีฉุกเฉนิโทร ศนูยส์ามตวั (000)

เอกสารขอ้เท็จจรงิ

หากคณุตดัสนิใจที/จะแยกทางกบัคูค่รองที/กระทําการลว่งละเมดิคณุ มขีั Dนตอนที/คณุสามารถดําเนนิการเพื/อเพิ/ม
ความปลอดภยัทางดา้นการเงนิของคณุได ้กอ่นดําเนนิการตามขั Dนตอนใด ๆ ดา้นลา่งนีD กรณุาอา่น ขั Dนตอนแรกสู่
ความปลอดภยัทางดา้นการเงนิ และพจิารณาขั Dนตอนที/ 1 ถงึ 5

การโอนเงนิ
หากแหลง่เงนิแหลง่เดยีวของคณุมาจากบญัชรีว่ม ใหโ้อนเงนิที-เพยีงพอสําหรับคณุ (และบตุรของคณุ) เพื-อดําเนนิการ
ขั Fนตอนตอ่ไปอยา่งปลอดภยั หากคณุยงัไมไ่ดรั้บคา่จา้งและยงัไมไ่ดรั้บสทิธปิระโยชนใ์ด ๆ จาก Centrelink ในขณะนีF 
คณุอาจตอ้งรอเวลานานถงึ 13 สปัดาหจ์งึจะเริ-มไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืจาก Centrelink นี-เป็นเวลาการรอนานที-สดุในการขอรับ
สทิธปิระโยชนจ์าก Centrelink หากคณุและ/หรอืคูค่รองของคณุมทีรัพยส์นิที-อาจสง่ผลตอ่สทิธิgในการไดรั้บความชว่ยเหลอื
ของคณุ การตรวจสอบทรัพยส์นิสามารถกระทําได ้แมว้า่คูค่รองของคณุจะควบคมุทรัพยส์นิและคณุไมส่ามารถเขา้ถงึ
ทรัพยส์นิเหลา่นัFนไดก้ต็าม หากคณุรูส้กึปลอดภยัพอที-จะทําเชน่นัFน ในกรณีนีFใหแ้จง้ Centrelink ดว้ย 

เปลีCยนโทรศพัทม์อืถอืเครืCองใหม่
หากมกีรณีที-คูค่รองของคณุสามารถตดิตาม เฝ้าตรวจตรา หรอืเขา้ถงึโทรศพัทม์อืถอืของคณุได ้ใหเ้ปลี-ยนโทรศพัทม์อืถอื
เครื-องใหมแ่ละใชเ้ครื-องนีFสําหรับการสนทนาที-คณุไมต่อ้งการใหคู้ค่รองของคณุทราบ หากไมค่ดิวา่คณุจะปลอดภยัเมื-อหยดุ
ใชโ้ทรศพัทม์อืถอืที-คณุมอียู ่ใหใ้ชโ้ทรศพัทเ์ครื-องนัFนสําหรับการโทรเรื-องอื-น ๆ ตอ่ไป คณุอาจมสีทิธิgไดรั้บโทรศพัทม์อืถอืฟรี
ผา่นโครงการ Safe Connections ซึ-งจัดสง่ใหโ้ดยหน่วยบรกิารดา้นความรนุแรงในบา้นของทอ้งถิ-น สําหรับขอ้มลูเกี-ยวกบั
การอยูอ่ยา่งปลอดภยัดว้ยเทคโนโลยแีละโซเชยีลมเีดยี ไปที-เว็บไซต ์Technology Safety ของ WESNET

เปลีCยนรหสัผา่นและอปัเดตรายละเอยีด
เปลี-ยนรหสัผา่นและรหสั PIN ในบตัรธนาคาร บญัชธีนาคาร โทรศพัทม์อืถอื บญัช ีMyGov/Centrelink ทนัท ี(และบญัช ี
MyGov ของบตุรดว้ย) หากเป็นไปได ้ใหเ้ปลี-ยนบญัชเีหลา่นีFไปใชท้ี-อยูอ่เีมลใหมข่องคณุ 
จากนัFนพจิารณาองคก์รอื-น ๆ เพิ-มเตมิที-คณุตอ้งปรับปรงุขอ้มลูรายละเอยีดของคณุ เชน่ นายจา้งของคณุ Centrelink
สํานักงานทะเบยีนรถยนต ์ผูใ้หบ้รกิารคา่ธรรมเนยีมทางดว่น บรกิารอนิเทอรเ์น็ต บรษัิทประกนัภยั ผูจั้ดการทรัพยส์นิ 
สาธารณูปโภคตา่ง ๆ  (ไฟฟ้า นํFาประปา) สํานักงานสรรพากรออสเตรเลยี (ATO) คณะกรรมาธกิารการเลอืกตั Fงออสเตรเลยี 
(Australian Electoral Commission)

การบรหิารจดัการหนี4
หากคณุกงัวลวา่คูค่รองของคณุกําลังกอ่หนีF หรอืคณุรูว้า่พวกเขากอ่หนีFในนามของคณุ ใหข้อสําเนารายงานบญัชเีครดติของ
คณุไดฟ้ร ีหาดขูอ้มลูเพิ-มเตมิเกี-ยวกบัการรายงานเครดติจาก Credit Smart ที-ปรกึษาทางการเงนิสามารถชว่ยคณุหาทาง
ประนปีระนอมกบัเจา้หนีFที-ตดิตามคณุเกี-ยวกบัหนีFของคูค่รองของคณุได ้แมว้า่หนีFพวกนัFนจะอยูใ่นนามของคณุกต็าม โทรไปที-
สายดว่น National Debt เพื-อขอรับความชว่ยเหลอืไดฟ้ร ีเป็นอสิระ และรักษาความลับ
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https://phones.wesnet.org.au/safeconnections/
https://ndh.org.au/


ขอ้มลูเพิCมเตมิ

เอกสารขอ้เท็จจรงิ

* รายการเอกสารสาํคญั
หนังสอืเดนิทาง (รวมทั Fงของบตุรหลานของคณุดว้ย)

สตูบิตัร (ของคณุและบตุรหลานของคณุ)
ใบขบัขี-
ทะเบยีนสมรส

บตัรเมดแิคร์

เอกสารตรวจคนเขา้เมอืง
เอกสารของศาลหรอืคําสั-งศาล

ใบแจง้ยอดบญัชบีตัรเครดติ

ใบรับรองการจดทะเบยีนความสมัพันธ์

พนัิยกรรม 

รายการเอกสารเพิCมเตมิ

หนังสอืมอบอํานาจ 
หนังสอืมอบอํานาจแบบถาวร 
เอกสารการเป็นผูป้กครองบตุร
คําสั-งการดแูลขั Fนสงู

ใบแจง้ยอดบญัชธีนาคาร
โฉนดที-ดนิสําหรับทรัพยส์นิใด  ๆ
ใบแจง้ยอดสนิเชื-อเงนิกูท้ี-อยูอ่าศยั
ใบแจง้ยอดสนิเชื-อสว่นบคุคลหรอืสนิเชื-อรถยนต ์หรอืสญัญา
หนังสอืแสดงการตดิตอ่กบั Centrelink (Services Australia) 

บญัช ีMyGov /รายละเอยีดการเขา้สูร่ะบบ

ขอ้ตกลงทางการเงนิที-มผีลผกูพัน (สญัญากอ่นสมรส)
จดหมายจากลกูหนีF หรอืเจา้หนีFรายอื-น

รายละเอยีดบญัชกีองทนุเงนิเกษียณ 
(Superannuation)(ของคณุและคูค่รองของคณุ)

หนังสอืการยื-นภาษีเงนิไดห้รอืหนังสอืแจง้การประเมนิจาก
สํานักงานสรรพากรออสเตรเลยี (Australian Tax Office)

ใบแจง้หนีFคา่ไฟฟ้า คา่แกส๊ และคา่นํFา
ใบแจง้หนีFคา่โทรศพัทม์อืถอื
ใบแจง้หนีFคา่อนิเทอรเ์น็ต
สญัญาเชา่อสงัหารมิทรัพย์
ทะเบยีนรถยนต์

เอกสารประกนัภยั ประกนับา้น ประกนัรถยนต ์
ประกนัสขุภาพ ประกนัคุม้ครองรายได ้ประกนัชวีติ

การจดทะเบยีนบรษัิท (สําหรับธรุกจิสว่นตวัหรอืธรุกจิครอบครัว)

สลปิเงนิเดอืน

• หากคณุไมใ่ชผู่ท้ ี-มถี ิ-นฐานที-อยูอ่าศยัในออสเตรเลยี คณุจะตอ้งสําแดงการชาํระภาษีสําหรับผูม้ถี ิ-นฐานในตา่งประเทศ และแจง้
หมายเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีหรอืเทยีบเทา่

• หากคูค่รองของคณุกดีกนัไมใ่หค้ณุถอืครองเอกสารประจําตวัของคณุ ธนาคารสามารถใชว้ธิอีื-นในการระบตุวัตนของคณุได ้
คณุจะตอ้งเปิดบญัชดีว้ยตนเองหรอืทางโทรศพัท ์

• หากคณุไมม่ทีี-อยูท่ี-ปลอดภยัที-จะใชไ้ด ้คณุจะตอ้งพดูคยุกบัธนาคารเกี-ยวกบัตวัเลอืกตา่ง ๆ สอบถามธนาคารวา่มทีมีผูเ้ชี-ยวชาญ
ที-คณุสามารถพดูคยุเกี-ยวกบัความรนุแรงในบา้นและการเอารัดเอาเปรยีบทางดา้นการเงนิที-คณุกําลังประสบอยูห่รอืไม่

** การเปิดบญัชธีนาคาร

กา้วแรกสูค่วามปลอดภยัทางดา้นการเงนิ

www.financialsafety.org.au


