5. การล้มละลายโดยสมัครใจ
หากท่านไม่สามารถชําระหน้ีของท่านและไม่สามารถทําข้อตกลงเก่ยี วกับการชําระคืนท่เี หมาะสมกับเจ้าหน้ีของท่านได้
ท่านอาจย่นื คําร้องขอเป็ นผ้ลู ม้ ละลายโดยสมัครใจได้
คําร้องขอล้มละลายของท่านอาจไม่ได้รบั การยอมรับหากข้อมูลท่ยี น่ื มากับคําร้องน้นั ปรากฏว่าท่านมีแนวโน้มว่าท่านจะสามารถชําระห
น้ีของท่านได้และท่านกําลังหลีกเล่ยี งการชําระหน้ีหน่ึงก้อนใดก้อนหน่ึงหรือเคยล้มละลายมาก่อน
ลูกกหน้ีไม่มสี ทิ ธิยน่ื คําร้องของลูกหน้ีเพ่อื ขอล้มละลายได้หากลูกหน้ีไม่ได้อย่ใู นประเทศออสเตรเลียหรือไม่มคี วามเช่อื มโยงกับประเทศ
ออสเตรเลีย (เช่น ลูกหน้ีตามปกติไม่ได้พกั อาศัยอย่ใู นออสเตรเลียหรือลูกหน้ีไม่มธี รุ กิจอย่ใู นประเทศออสเตรเลีย)
ผลท่ตี ามมาของการล้มละลายน้นั ร้ายแรง โดยทวั ่ ไปการล้มละลายมีระยะเวลา 3 ปีแต่สามารถขยายออกไปได้ในบางกรณี
อีกท้งั ประวัตกิ ารล้มละลายจะถูกบันทึกไว้อย่างถาวรในดัชนีการมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวส่วนบุคคลแห่งชาติ
(ซ่งึ เป็ นทะเบียนสาธารณะอิเล็กทรอนิกส์ทใ่ี ครก็ตามสามารถเข้าถึงได้โดยเสียค่าธรรมเนียม)
เจ้าหน้ีจะได้รบั แจ้งให้ทราบถึงการล้มละลายของท่าน
ทรัสตีจะได้รบั การแต่งต้งั เพ่อื บริหารการล้มละลาย เพ่อื ท่จี ะชําระเงินให้เจ้าหน้ีทรัสตีของท่านจะดําเนินการดังต่อไปน้ี


ขายสินทรัพย์ของท่าน (แต่ทา่ นจะสามารถเก็บทรัพย์สนิ บางประเภทไว้ได้)



เรียกคืนรายได้ใดๆท่ที า่ นมีเกินขีดจํากัดท่กี ําหนดไว้



สอบสวนเร่อื งต่างๆทางการเงินของท่านและอาจเรียกคืนทรัพย์สนิ ท่ที า่ นได้โอนไปให้บุคคลอ่นื ซ่งึ ได้รบั ค่าตอบแทนท่ไี ม่เพียงพ
อก่อนการล้มละลายของท่านหรือซ่งึ ท่านอาจได้รบั ระหว่างระยะเวลาของการล้มละลายของท่าน

ท่านสามารถเลือกท่จี ะแต่งต้งั ทรัสตีขน้ึ ทะเบียนคนใดคนหน่ึงโดยการขอและแนบความยินยอมจากทรัสตีเม่อื ท่านย่นื คําร้องขอล้มละลา
ย หากท่านไม่เลือกทรัสตีAFSAอาจแต่งต้งั ทรัสตีขน้ึ ทะเบียนคนใดคนหน่ึงให้ทา่ น
มิฉะน้นั อาจมีการแต่งต้งั เจ้าพนักงานทรัสตีเพ่อื บริหารทรัพย์สนิ ของท่านในช่วงแรก
เจ้าหน้ีของท่านอาจเลือกท่จี ะเปล่ยี นตัวทรัสตีในเวลาใดก็ได้
หน้าท่ขี องทรัสตีนนั ้ ระบุไว้ในกฎหมายและทรัสตีตอ้ งยึดถือมาตรฐานบางประการขณะบริหารทรัพย์สนิ ของท่าน

ก. สินทรัพย์
สินทรัพย์คอื สิง่ ใดก็ตามท่มี มี ลู ค่าท่ที า่ นเป็ นเจ้าของเม่อื ท่านล้มละลาย รวมถึงสิง่ ใดๆ
ท่ที า่ นซ้อื หรือได้รบั มาก่อนการล้มละลายของท่านจะส้นิ สุดลง
สินทรัพย์บางอย่างได้รบั การยกเว้น ซ่งึ หมายความว่าท่านสามารถเก็บสินทรัพย์เหล่าน้นั ไว้ได้
สินทรัพย์บางอย่างไม่ได้รบั ยกเว้นหรือแบ่งแยกได้
ซ่งึ หมายความว่าทรัสตีของท่านอาจขายสินทรัพย์เหล่าน้นั เพ่อื ประโยชน์ของเจ้าหน้ีของท่านได้

สินทรัพย์อะไรท่ฉี นั สามารถเก็บไว้ได้?


สิง่ ของเคร่อื งใช้ในบ้านและของใช้สว่ นตัวทวั ่ ไปเกือบท้งั หมด



เคร่อื งมือท่ใี ช้ในการทํางานจนถึงขีดจํากัดท่กี าํ หนดไว้*



ยานพาหนะ (รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์)
ซ่งึ มูลค่ารวมของยานพาหนะหักด้วยยอดเงินรวมท่คี า้ งชําระตามสัญญาไฟแนนซ์จะต้องต่าํ กว่าขีดจํากัดท่กี าํ หนดไว้*



กองทุนส่วนใหญ่ทอ่ี ย่ใู นกองทุนเงินเกษียณอายุทจ่ี ดทะเบียนและเงินท่ไี ด้จากกองทุนเงินเกษียณอายุทอ่ี ย่ภู ายใต้การกํากับดูแล
ท่ที า่ นได้รบั หลังจากท่ที า่ นกลายเป็ นผ้ลู ม้ ละลาย
ข้อมูลการมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวส่วนบุคคลสําหรับลูกหน้ี
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(หมายเหตุ:เงินกองทุนเกษียณอายุทไ่ี ด้รบั ก่อนการล้มละลายไม่ได้รบั ความค้มุ ครอง)


กรมธรรม์ประกันชีวติ สําหรับตัวท่านหรือค่คู รองของท่านหรือรายได้จากกรมธรรม์ดงั กล่าวท่ไี ด้รบั หลังจากการล้มละลายของท่าน



ค่าชดเชยสําหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคล เช่น การบาดเจ็บของท่านท่เี กิดจากอุบตั เิ หตุรถยนต์หรือกองทุนเงินทดแทน



สินทรัพย์ทซ่ี อ้ื ด้วยค่าชดเชยส่วนบุคคลของท่านหรือเงินช่วยเหลือบางประเภทจากรัฐบาล(เงินท่ไี ด้รบั การคุ้มครอง)



สินทรัพย์ทท่ี า่ นถือในทรัสต์เพ่อื บุคคลอื่น (เช่น บัญชีธนาคารของบุตร)



รางวัลจากการกีฬา วัฒนธรรม การทหาร หรือวิชาการท่ที า่ นได้รบั เช่น เหรียญรางวัลหรือถ้วยรางวัล
และท่านอ้างว่ามีคุณค่าทางจิตใจน้นั อาจได้รบั ยกเว้นโดยการออกเสียงลงมติของบรรดาเจ้าหน้ี

สินทรัพย์อะไรท่ที รัสตีของฉันจะนําออกขาย?
นอกจากสินทรัพย์ทท่ี า่ นสามารถเก็บไว้ได้ ทรัสตีของท่านจะเรียกคืนสินทรัพย์ใดๆ
แม้วา่ สินทรัพย์เหล่าน้นั จะอย่ใู นประเทศอ่นื หรืออย่ใู นความครอบครองของบุคคลอื่น ตัวอย่างรวมถึง


บ้าน ห้องชุด ท่ดี นิ ฟาร์ม และสถานท่ปี ระกอบธุรกิจ (รวมถึงสถานท่ตี ามสัญญาเช่า)



ยานยนต์ทน่ี อกเหนือจากท่ไี ด้รบั ยกเว้น ห้นุ และการลงทุนอ่นื ๆ (รวมถึงห้นุ ท่ถี อื ในธุรกิจของนายจ้างของท่าน)



เงินคืนภาษีสาํ หรับรายได้ทไ่ี ด้มาก่อนท่านกลายเป็ นผ้ลู ม้ ละลาย



รายได้จากกองมรดกของผ้ตู ายซ่งึ บุคคลดังกล่าวเสียชีวติ ก่อนหรือในระหว่างการล้มละลายของท่าน



เงินรางวัลล็อตเตอร่แี ละรางวัลท่ไี ด้จากการแข่งขันอ่นื ๆ

่ ไม่
คําเตือน:มีโทษปรับหากทาน


เปิดเผยสินทรัพย์ในบัญชีแสดงรายการสินทรัพย์และหน้ีสนิ ของท่าน หรือ



เปิดเผยให้ทรัสตีของท่านทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 14 วันหลังจากท่ที า่ นได้มาซ่งึ สินทรัพย์ใดๆ
ในระหว่างการล้มละลาย

จะเกิดอะไรกับสินทรัพย์ทฉ่ี นั เป็ นเจ้าของร่วมกับบุคคลอ่นื ?
หากท่านมีสว่ นแบ่งในสินทรัพย์ เช่น บ้าน ทรัสตีของท่านสามารถขายส่วนของท่านได้
หากผ้ทู เ่ี ป็ นเจ้าของร่วมกับท่านไม่ใช่ผลู้ ม้ ละลายด้วย
ทรัสตีอาจตกลงขายส่วนของท่านให้เจ้าของร่วมแต่จะต้องขายในราคาต่าํ สุดเท่ากับราคาท่ที รัสตีสามารถขายได้ในท้องตลาด

สินทรัพย์อะไรท่เี จ้าหน้ีมปี ระกันมีสทิ ธินําไปได้?
เจ้าหน้ีมปี ระกัน คือเจ้าหน้ีทถ่ี อื หลักประกันเหนือสินทรัพย์ของท่าน ตัวอย่างทวั ่ ไปของสินทรัพย์ทม่ี ปี ระกัน คือ


บ้านท่ตี ดิ จํานองกับธนาคาร



ยานยนต์ทอ่ี ย่ภู ายใต้บงั คับของใบโอนกรรมสิทธิ



สินค้าท่อี ย่ภู ายใต้สญ
ั ญาเช่าซ้อื การจํานองสังหาริมทรัพย์การเช่าหรือใบโอนกรรมสิทธิกบั บริษทั เงินทุน



อสังหาริมทรัพย์ทม่ี ภี าระติดพันกับเทศบาลท้องถิน่ ในส่วนของภาษีคา้ งชําระ

เจ้าหน้ีมปี ระกันไม่สามารถยึดสินทรัพย์คนื ได้เพียงเพราะท่านล้มละลาย
อย่างไรก็ตามหากท่านค้างชําระหน้ีเจ้าหน้ีมปี ระกันอาจนําสินทรัพย์ไปขายได้ไม่วา่ ท่านจะล้มละลายหรือไม่
หากท่านสงสัยว่าเจ้าหน้ีคนหน่ึงคนใดในจํานวนเจ้าหน้ีหลายรายของท่านเป็ นเจ้าหน้ีมปี ระกันหรือไม่
ท่านควรสอบถามเจ้าหน้ีรายน้นั ดูก่อน หากท่านยังคงมีขอ้ สงสัย โปรดสอบถามท่ปี รึกษาทางการเงินหรือทรัสตีของท่าน
ั ุบนั โปรดดูจํานวนท่แี สดงไว้ในIndexed Amounts (ดัชนีปจัจุบนั ) ท่เี ว็บไซต์ของAFSA ท่wี ww.afsa.gov.au
*สําหรับจํานวนท่แี สดงไว้ในดัชนีปจจ
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จะเกิดอะไรกับสินทรัพย์ทฉ่ี นั เคยเป็ นเจ้าของ?
ทรัสตีของท่านจะสืบหาสินทรัพย์ทท่ี า่ นเป็ นเจ้าของในช่วงห้าปีก่อนล้มละลาย
หากทรัสตีพบว่าท่านได้ให้หรือขายสินทรัพย์ไปในราคาท่ตี ่าํ กว่าราคาท้องตลาด
เจ้าหน้ีอาจเรียกคืนสินทรัพย์เหล่าน้นั หรือเรียกให้ชาํ ระส่วนต่างระหว่างมูลค่าแท้จริงของสินทรัพย์และมูลค่าท่ที า่ นได้รบั จากการขายน้นั
นอกจากน้ี ทรัสตีของท่านอาจเรียกคืนสินทรัพย์ใดๆ ท่ถี ูกโอนไปให้ผอู้ น่ื เพ่อื ตัดสิทธิเจ้าหน้ีของท่าน
(รวมถึงสินทรัพย์ทโ่ี อนไปเกินกว่าห้าปีกอ่ นการล้มละลาย)

จะเกิดอะไรกับการเรียกร้องตามกฎหมายท่ฉี นั อาจมีต่อบุคคลอื่น?
หากท่านได้เริม่ การดําเนินการตามกฎหมายในศาลแล้วหรือหากท่านเช่อื ว่าท่านมีสทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมายแต่ยงั ไม่ได้เริม่ ดําเนินการใ
นศาล ท่านไม่สามารถดําเนินการดังกล่าวต่อไปหรือเริม่ ต้นการดําเนินการใหม่ได้ในทันทีเม่อื ท่านกลายเป็ นบุคคลล้มละลาย
ทรัสตีของท่านจะตัดสินใจว่าควรดําเนินการเรียกร้องต่อไปเพ่อื ประโยชน์ของเจ้าหน้ีของท่านหรือไม่ อย่างไรก็ตาม
หากการเรียกร้องของท่านน้นั เก่ยี วข้องกับการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการกระทําละเมิดต่อท่าน ค่คู รองของท่าน
หรือสมาชิกในครอบครัวของท่าน หรือในกรณีทเ่ี ก่ยี วข้องกับการเสียชีวติ ของค่คู รองของท่าน หรือสมาชิกในครอบครัวของท่าน
ั
ท่านอาจมีสทิ ธิดาํ เนินการเรียกร้องต่อไปได้แม้วา่ ท่านจะกลายเป็นบุคคลล้มละลายไปแล้วก็ตามสิง่ สําคัญคือท่านต้องหารือปญหาเหล
า่ น้ี
กับทรัสตีของท่านซ่งึ สามารถให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเก่ยี วกับการดําเนินการหรือการเรียกร้องดังกล่าวได้

จะเกิดอะไรข้นึ กับสินทรัพย์ทท่ี รัสตีของฉันสามารถขายได้เม่อื ฉันถูกปลดจากการล้มละลาย?
ทรัสตีของท่านจะเก็บรักษาสินทรัพย์ใดๆ ท่ยี งั ไม่ได้ขายก่อนท่านได้รบั การปลดจากการล้มละลาย (เม่อื ส้นิ สุดการล้มละลาย)
ทรัสตีของท่านอาจไม่สามารถขายสินทรัพย์ของท่านได้ทนั ทีและอาจต้องใช้เวลาหลายปี
หากเจ้าหน้ีของท่านทุกรายรวมท้งั ทรัสตีของท่านได้รบั ชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยแล้ว
สินทรัพย์ทเ่ี หลือจะส่งคืนให้ทา่ นและการล้มละลายของท่านจะส้นิ ผลบังคับไป

ข. การจ้างงานและรายได้ของท่าน
พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลายไม่ได้กําหนดข้อจํากัดเก่ยี วกับการจ้างงานในอาชีพหรือวิชาชีพใดๆ ท่านสามารถหารายได้
และ/หรือหาโอกาสในการจ้างงานอ่นื ๆ ได้
อย่างไรก็ตามท่านควรทราบว่าสมาคมอุตสาหกรรมบางสมาคมหรือหน่วยงานท่มี อี าํ นาจในการออกใบอนุ ญาตอาจกําหนดข้อจํากัดหรือเง่อื
นไขบางประการในกรณีทส่ี มาชิกหรือผ้รู บั อนุ ญาตกลายเป็ นบุคคลล้มละลาย
ตามปกติรฐั บาลของแต่ละรัฐจะออกกฎหมายควบคุมคุณสมบัตใิ นการประกอบอาชีพบางอาชีพ (เช่น ช่างก่อสร้าง ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
เป็ นต้น) ในขณะท่สี มาคมวิชาชีพแห่งรัฐหรือแห่งชาติ และ/หรือ
คณะกรรมการกฎหมายจะเป็ นผ้กู ําหนดเกณฑ์คุณสมบัตสิ าํ หรับบางวิชาชีพ (เช่น นักบัญชี ทนายความ ตัวแทนด้านภาษี เป็ นต้น)
ท่านควรตรวจสอบกับหน่วยงานท่มี อี าํ นาจในการออกใบอนุ ญาตท่เี ก่ยี วข้องหรือองค์กรวิชาชีพเพ่อื ให้แน่ใจว่าการล้มละลายน้นั มีผลกระทบ
ต่อความสามารถของท่านในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพน้นั ต่อไปหรือไม่
ภายใต้พระราชบัญญัตบิ ริษทั ท่านถูกห้ามบริหารบริษทั ขณะท่ที า่ นล้มละลายหากไม่ได้รบั การอนุ มตั จิ ากศาล

จะเกิดอะไรข้นึ กับรายได้ของฉันขณะท่ฉี นั ล้มละลาย?
หากรายได้หลังหักภาษีของท่านสูงเกินกว่าจํานวนท่กี าํ หนดไว้
ท่านจะต้องนําเงินรายได้ของท่านบางส่วนไปสมทบให้แก่ทรัสตีของท่าน
หากท่านเป็ นผ้มู รี ายได้ต่าํ ท่านจะไม่ตอ้ งจ่ายเงินสมทบ อย่างไรก็ตามท่านอาจสมัครใจขอจ่ายเงินให้ทรัสตีของท่านก็ได้

หากฉันต้องจ่ายเงินสมทบ ฉันต้องจ่ายเท่าไร?
ท่านจะต้องจ่ายคร่งึ หน่ึงของจํานวนเงินซ่งึ หลังหักภาษีเงินได้แล้วเกินเกณฑ์ทก่ี าํ หนดเช่น 50 เซนต์ต่อทุกๆ 1 ดอลลาร์
ข้อมูลการมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวส่วนบุคคลสําหรับลูกหน้ี
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ของจํานวนเงินส่วนเกิน
(หมายเหตุ:คําว่า ‘รายได้’
สําหรับวัตถุประสงค์ในการสมทบจากรายได้ตามพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลายมีความหมายกว้างและรวมถึงเงินจํานวนหน่ึงท่ไี ม่รวมอย่ใู
นรายได้ทต่ี อ้ งเสียภาษี)

คํานวณเงินสมทบอย่างไร?
ในช่วงแรกของการล้มละลายของท่านทรัสตีของท่านจะคํานวณดูวา่ ท่านจะต้องชําระแบ่งเงินรายได้ใดๆ
เพ่อื มาสมทบในการชําระหน้ีในช่วงปีแรกของการล้มละลายของท่านหรือไม่นอกจากน้ีทรัสตีจะดําเนินกระบวนการดังกล่าวซ้าํ ในตอ
ต้นปีต่อๆ ไปของการล้มละลายของท่านอีกด้วย
การคํานวณใช้สตู รดังต่อไปน้ี
‘รายได้ทป่ี ระเมินแล้ว’(Assessed income)ลบ“เกณฑ์รายได้จริง” (Actual income threshold)
2

รายได้ทป่ี ระเมินแล้วคืออะไร?
รายได้ทป่ี ระเมินแล้วตามวัตถุประสงค์ของการล้มละลายน้นั รวมถึงรายได้ต่างๆ เงินเดือนหรือค่าจ้าง
และผลประโยชน์ทางการเงินอ่นื ๆ ท่ที า่ นได้รบั จากแหล่งต่างๆ หลังหักภาษีทช่ี าํ ระแล้วหรือต้องชําระ
(รวมถึงภาษีเมดิแคร์)ตามจํานวนดังกล่าว และเงินสนับสนุ นบุตรหรือค่าอุปการะเล้ยี งดูถา้ ม ี รายได้ทป่ี ระเมินแล้วรวมถึง
 ค่าจ้างและเงินเดือน (รวมถึงงานท่สี อง)
 เงินคืนภาษีสาํ หรับปีการเงินในช่วงระหว่างการล้มละลาย
 ผลประโยชน์เก้อื กูลจากนายจ้างหรือผ้อู ่นื (เช่น การใช้รถยนต์ ค่าเช่าท่ไี ด้รบั เงินอุดหนุ น)
 ข้อตกลงสละเงินค่าจ้างเข้ากองทุนเงินเกษียณอายุ
 ผลกําไรทางธุรกิจ
 ผลประโยชน์และเงินบํานาญบางอย่าง
 รายได้ทท่ี ่านได้รบั ซ่งึ จ่ายให้ผอู้ ่นื
ทรัสตีของท่านจะสามารถตอบคําถามใดๆ ท่ที า่ นมีวา่ สิง่ ใดบ้างท่รี วมอย่ใู นรายได้
คําเตือน:
ิ
่ ้องเปดเผยรายได
่
่ ไมเปดเผยข
่ ิ
ทานต
้และผลประโยชน์ทงั ้ หมดให้ทรัสตีของทานทราบ
มีโทษปรับหากทาน
้อมูล
ทรัสตีของท่านจะคํานวณรายได้ทป่ี ระเมินแล้วของท่านโดย
 กําหนดรายได้รวมท้งั ส้นิ ของท่านจากทุกแหล่ง
 หักภาษีเงินได้ ภาษีเมดิแคร์และเงินสนับสนุ นบุตรหรือค่าอุปการะเล้ยี งดู
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เกณฑ์รายได้ทแ่ี ท้จริง (AITA) คืออะไร?
เกณฑ์รายได้ทแ่ี ท้จริง (AITA) (ประมาณ3.5 เท่าของอัตราบํานาญสูงสุด) คิดจากจํานวนท่แี สดงไว้ในดัชนีและเปล่ยี นแปลงเป็ นระยะ*
หากท่านมีผทู้ อ่ี ย่ใู นความอุปการะจํานวนเกณฑ์รายได้จะเพิม่ ข้นึ ตามจํานวนผ้ทู อ่ี ย่ใู นความอุปการะของท่าน
ตัวอย่าง
บ็อบคาดหวังว่ารายได้ทงั ้ หมดก่อนหักค่าใช้จา่ ยและภาษีของเขาในช่วง 12 เดือนแรกของการล้มละลายของเขาจะอย่ทู ่ี
65000ดอลลาร์เขามีผอู้ ย่ใู นความอุปการะหน่ึงคน
ข้นั ตอนท่ี 1: ทรัสตีจะคํานวณรายได้ทป่ี ระเมินแล้วของบ็อบ
รายได้ก่อนหักค่าใช้จา่ ยและเสียภาษีทค่ี าดว่าจะได้รบั

65 000.00 ดอลลาร์

หักภาษีเงินได้

13 524.66 ดอลลาร์

หักภาษีเมดิแคร์

975.00 ดอลลาร์

รายได้ทป่ี ระเมินแล้ว

50500.34 ดอลลาร์

ข้นั ตอนท่ี 2: ทรัสตีจะคํานวณเกณฑ์รายได้ทแ่ี ท้จริงของบ็อบ
เกณฑ์รายได้ทแ่ี ท้จริง(มีผอู้ ย่ใู นความอุปการะ 1 คน)

48675.35*ดอลลาร์

ข้นั ตอนท่ี 3: ทรัสตีใช้รายได้ประเมินแล้วและเกณฑ์รายได้ทแ่ี ท้จริงของบ็อบในการคํานวณภาระหน้ีสนิ เงินสมทบเพ่อื ชําระหน้ีรายปี
50 500 ดอลลาร์– 48 675*ดอลลาร์=1 825ดอลลาร์÷2=912ดอลลาร์
บ็อบได้รบั หนังสือแจ้งประเมินเงินสมทบเพ่อื ชําระหน้ีซง่ึ เขาต้องชําระเงิน912ดอลลาร์ ในอัตรา 35ดอลลาร์ต่อสองสัปดาห์
ทรัสตีอาจเปล่ยี นแปลงข้อตกลงการชําระเงินน้ีได้หากบ็อบได้รบั ค่าจ้างเป็ นรายเดือนหรือเขามีรายได้ตามฤดูกาล

หนังสือแจ้งประเมินเงินสมทบเพ่อื ชําระหน้ี
ท่านจะได้รบั หนังสือแจ้งประเมินเงินสมทบเพ่อื ชําระหน้ีทท่ี รัสตีสง่ มาให้พร้อมระบุ
 จํานวนเงินท่ที า่ นต้องชําระ (ถ้ามี)
 วิธคี าํ นวณจํานวนเงินดังกล่าว
 วันท่ถี งึ กําหนดชําระเงินดังกล่าว

ผลท่ตี ามมาของการไม่ชาํ ระเงิน
ทรัสตีของท่านอาจ


อายัดเงิน (หักเงินอัตโนมัตโิ ดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากท่าน)
จากรายได้หรือบัญชีธนาคารของท่านหรือจากบุคคลภายนอกท่ถี อื เงินแทนท่าน และ/หรือ



ขยายระยะเวลาการล้มละลายของท่านออกไปเป็ นห้าปี และประเมินเงินสมทบเพิม่ เติมในช่วงเวลาดังกล่าว และ/หรือ



ขอคําพิพากษาสําหรับเงินสมทบท่ยี งั ไม่ได้ชาํ ระและดําเนินการบังคับหลังจากท่านถูกปลดจากหน้ีแล้ว



กําหนดให้ทา่ นเปิดบัญชีเงินฝากท่มี กี ารควบคุมดูแลซ่งึ รายได้ของท่านท้งั หมดต้องชําระเข้าบัญชีดงั กล่าวและการถอนเงินท้งั
หมดจะต้องได้รบั อนุ ญาตจากทรัสตี

จะทําอย่างไรหากสถานการณ์ของฉันเปล่ยี นแปลงไป?
ท่านต้องแจ้งทรัสตีของท่านทันทีหากรายได้ของท่านหรือจํานวนผ้อู ย่ใู นความอุปการะเปล่ยี นแปลงไปหรือท่านคิดว่ารายละเอียดเหล่
าน้ีจะเปล่ยี นแปลงในช่วง 12 เดือนข้างหน้า หากท่านไม่แจ้ง
ข้อมูลการมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวส่วนบุคคลสําหรับลูกหน้ี
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การประเมินของท่านอาจไม่ถูกต้องและท่านอาจต้องชําระเงินมากเกินไปหรือไม่เพียงพอ
เม่อื ส้นิ สุดทุกๆ 12
เดือนทรัสตีของท่านจะประเมินเงินสมทบเพ่อื ชําระหน้ีของท่านอีกคร้งั ตามรายได้ทแ่ี ท้จริงของท่านและตามจํานวนผ้อู ย่ใู นความอุปกา
ระของท่านในช่วงน้นั ๆ หากท่านชําระเงินไว้ไม่เพียงพอเพราะรายได้ของท่านสูงกว่าท่ที า่ นคาดไว้ ท่านจะต้องชําระส่วนท่ขี าดไป
หากท่านชําระมากเกินไป เงินท่ชี าํ ระเกินจะไม่สามารถขอคืนได้แต่จะถูกนําไปใช้เป็ นเครดิตสําหรับการประเมินคร้งั ต่อไป

การเปล่ยี นแปลงเน่ืองจากความทุกข์ยาก
มูลเหตุของความทุกข์ยากจํากัดไว้เพียงพฤติการณ์พเิ ศษซ่งึ จะกําหนดภาระทางการเงินท่เี กินความสามารถของท่านรวมถึง
 ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลท่ตี ่อเน่ือง
 ค่าจ้างเล้ยี งบุตรตอนกลางวันซ่งึ จําเป็ นเพ่อื ให้ท่านทํางานได้
 ค่าเช่าบ้านในอัตราท่สี งู
 ค่าใช้จ่ายสูงในการเดินทางไปและกลับจากท่ที าํ งาน หรือ
 การสูญเสียเงินท่เี คยได้ซง่ึ ปกติแล้วค่คู รองของท่านหรือผ้ทู พ่ี กั อาศัยกับท่านจะเป็ นผ้จู ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายในการรักษาสภ
าพการอย่อู าศัยในบ้านของท่าน
โปรดติดต่อทรัสตีของท่านสําหรับรายละเอียดเพิม่ เติมหากท่านคิดว่าท่านอาจมีสทิ ธิขอเปล่ยี นแปลงเง่อื นไขเน่ืองจากประสบกับความทุก
ข์ยาก คําขอเปล่ยี นแปลงเง่อื นไขเน่ืองจากประสบความทุกข์ยากน้นั ต้องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
 อธิบายว่าเพราะเหตุใดท่านจึงประสบความทุกข์ยาก
 แนบหลักฐานเอกสารแสดงรายได้และรายจ่ายของท่าน
ทรัสตีของท่านจะตัดสินใจคําขอของท่านภายใน 30 วันและจะส่งหนังสือแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมเหตุผล

การทบทวน
โปรดติดต่อทรัสตีของท่านหากท่านไม่เห็นด้วยกับการประเมินเงินสมทบเพ่อื ชําระหน้ีหรือการตัดสินใจปฏิเสธคําขอเปล่ยี นแปลงเง่อื น
ไขเน่ืองจากประสบกับความทุกข์ยากและถ้าหากท่านยังคงไม่เห็นด้วย
ท่านอาจขอร้องให้ผตู้ รวจการใหญ่ทบทวนคําร้องของท่านท่านต้องทําคําร้องขอทบทวนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและย่นื ภายใน 60
วันหลังจากท่ที า่ นได้รบั แจ้งถึงการประเมิน อย่างไรก็ตามในระหว่างอุทธรณ์ ท่านยังคงต้องชําระเงินสมทบ

ค.หน้ีและเจ้าหน้ี
จะเกิดอะไรข้นึ กับหน้ีและเจ้าหน้ีหากฉันกลายเป็นผ้ลู ม้ ละลาย?
เม่อื ท่านล้มละลาย เจ้าหน้ีทไ่ี ม่มปี ระกันควรหยุดติดต่อท่าน เพ่อื ให้แน่ใจว่าเจ้าหน้ีทไ่ี ม่มปี ระกันหยุดติดต่อท่าน
ท่านต้องระบุรายการหน้ีทงั ้ หมดในบัญชีแสดงรายการสินทรัพย์และหน้ีสนิ เม่อื ท่านย่นื ขอล้มละลาย รวมถึง

หน้ีทท่ี า่ นเป็ นหน้ีรว่ มกับผ้อู น่ื


เงินก้ยู มื จากเพ่อื นและญาติ



หน้ีทท่ี า่ นจะจําเป็นต้องชําระต่อไปหากท่านล้มละลาย

การล้มละลายของท่านจะไม่กระทบต่อสิทธิของเจ้าหน้ีในการติดตามหน้ีจากบุคคลอ่นื เช่น

บุคคลท่เี ป็ นผ้คู า้ํ ประกันหน้ีของท่าน


หน้ีในช่อื ร่วมกับบุคคลอื่น (เช่น ภรรยาหรือสามีของท่าน)
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หน้ีทท่ี ่านยังคงต้องชําระต่อไปในระหว่างการล้มละลาย
ท่านจะต้องชําระ

หน้ีทไ่ี ม่สามารถพิสจู น์ได้ในการล้มละลาย เช่น
– เบ้ยี ปรับและค่าปรับท่ศี าลกําหนด
– ค่าเสียหายจากอุบตั เิ หตุ (เช่น อุบตั เิ หตุทางรถยนต์) ยกเว้นในบางสถานการณ์
– เงินช่วยเหลือ/เงินกู้เพิม่ เติมสําหรับนักเรียน

หน้ีใหม่ใดๆ ท่ที า่ นก่อหลังจากการล้มละลายของท่านได้เริม่ ข้นึ แล้ว
เพ่อื เล่ยี งการถูกระงับใบอนุ ญาตขับข่ี และ/หรือทะเบียนยานยนต์ของท่าน ท่านจะต้องชําระหน้ีสาํ หรับการจอดรถผิดกฎหมาย
่ นื กฎจราจร และกฎหมายอ่นื ๆ ของรัฐ รัฐส่วนใหญ่มอี าํ นาจระงับใบอนุญาตขับข่ี
การฝาผ
และ/หรือทะเบียนยานยนต์ของท่านจนกว่าจะมีการชําระเงินเรียบร้อยแล้ว
หากท่านไม่ชาํ ระหน้ีคา่ บริการบางอย่างท่จี าํ เป็ นสําหรับบ้านของท่าน (เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ค่าโทรศัพท์)
บริการเหล่าน้ีอาจถูกตัดได้
สํานักงานสรรพากรออสเตรเลีย (ATO) อาจเก็บเงินคืนภาษีของท่านและหักกลบลบหน้ีทท่ี ่านค้างชําระต่อเครือรัฐ (เช่น
สํานักงานสรรพากรออสเตรเลีย หน่ วยงานเก็บเงินสนับสนุ นบุตร)

หน้ีทท่ี ่านต้องชําระหลังจากการล้มละลายของท่านส้นิ สุดลง
แม้วา่ ท่านจะได้รบั การปลดจากหน้ีสว่ นใหญ่เม่อื การล้มละลายของท่านส้นิ สุดลง แต่กย็ งั มีหน้ีอน่ื ๆ ท่ที า่ นอาจต้องชําระต่อไป เช่น
หลังจากล้มละลายแล้ว ท่านจะยังคงต้องรับผิดต่อ

หน้ีทเ่ี กิดจากการฉ้อฉล


หน้ีคา่ อุปการะเล้ยี งดูรวมถึงเงินสนับสนุ นบุตร หน้ีเงินสนับสนุ นการศึกษาระดับสูง (HECS) ท่สี ะสม
และหน้ีตามโครงการเงินก้ยู มื เพ่อื การศึกษาระดับสูง (HELP)

เจ้าหน้ีของฉันจะได้รบั ผลกระทบอย่างไร?
โดยทวั ่ ไป เจ้าหน้ีทไ่ี ม่มปี ระกันจะเสียสิทธิในการเรียกคืนหน้ีของตน เช่น

ธนาคาร บริษทั เงินทุน และสหกรณ์ออมทรัพย์สาํ หรับเงินก้สู ว่ นบุคคล บัตรเครดิต และบัตรร้านค้า


ผ้ใู ห้บริการ แพทย์ ทนายความ และแรงงานฝีมอื

หากท่านล้มละลาย การดําเนินการทางกฎหมายต่อท่านโดยเจ้าหน้ีไม่มปี ระกันจะต้องยุติ เช่น การออกหมายเรียก
การอายัดรายได้หรือบัญชีธนาคารของท่าน
หรือการดําเนินการเพ่อื เรียกคืนทรัพย์สนิ โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานท่ยี ดึ ทรัพย์สนิ
หากเจ้าหน้ียงั คงเรียกร้องให้ทา่ นชําระหน้ีต่อไป
ท่านควรแจ้งทรัสตีของท่านทันทีและทรัสตีจะแจ้งเจ้าหน้ีให้ทราบถึงการล้มละลายของท่าน
หากท่านกําลังถูกรังควานหรือข่มข่เู ก่ยี วกับหน้ี
ท่านอาจขอข้อมูลเพิม่ เติมจากคณะกรรมาธิการผ้บู ริโภคและการแข่งขันแห่งประเทศออสเตรเลีย ท่เี ว็บไซต์ www.accc.gov.au
หรือโทรศัพท์ไปท่ี ศูนย์ขอ้ มูล โทร 1300 302 502 เก่ยี วกับสิทธิของท่านในฐานะผ้บู ริโภคและข้นั ตอนในการย่นื ข้อร้องเรียน
เจ้าหน้ีมปี ระกันถือหลักประกันเหนือสินทรัพย์ของท่านซ่งึ ทําให้เจ้าหน้ีมปี ระกันดังกล่าวมีสทิ ธินําหลักประกันไปขายได้หากท่านชําระเ
งินล่าช้า เช่น

ข้อมูลการมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวส่วนบุคคลสําหรับลูกหน้ี
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ธนาคารผ้รู บั จํานองบ้าน



บริษทั เงินทุนท่รี บั จํานองสังหาริมทรัพย์ ถือสัญญาเช่าหรือใบโอนกรรมสิทธิทรัพย์สนิ เหนือรถยนต์ เคร่อื งเรือน
หรือเคร่อื งใช้ไฟฟา้



ข้อตกลงเช่าซ้อื ซ่งึ ท่านยังชําระเงินไม่ครบ



เจ้าหน้ีทไ่ี ด้รบั การค้าํ ประกันตามกฎหมายของรัฐบาลเก่ยี วกับบ้านและท่ดี นิ เช่น
ค่าภาษีเทศบาลท้องถิน่ และค่าน้ําประปา

หากท่านกลายเป็ นผ้ลู ม้ ละลาย เจ้าหน้ีมปี ระกันอาจติดต่อท่านเพ่อื ขอทราบว่าจะเกิดอะไรข้นึ กับสินทรัพย์ชน้ิ หน่ึงช้นิ ใด
ท่านอาจสามารถทําข้อตกลงเพ่อื เก็บรักษาสินทรัพย์ทม่ี ปี ระกัน อย่างไรก็ตาม
ท่านควรพูดคุยกับท่ปี รึกษาทางการเงินหรือทรัสตีดา้ นการล้มละลายล่วงหน้า
เจ้าหน้ีบางรายอาจยังคงรักษากรรมสิทธิเหนือสิง่ ของท่ที า่ นซ้อื จากเจ้าหน้ีดงั กล่าวจนกว่าท่านจะชําระหน้ีครบ (เช่น
การขายท่มี เี ง่อื นไขยึดหน่วงกรรมสิทธิสนิ ค้าฝากขายหรือสินค้าท่จี ะได้รบั ชําระเงินเม่อื ตัวแทนขายได้และหักเปอร์เซ็นต์ขายแล้ว)
เจ้าหน้ีทถ่ี อื เงินมัดจําเพ่อื เป็ นหลักประกันหรือเงินประกัน (เช่น ผ้ใู ห้เช่าอสังหาริมทรัพย์) มีสทิ ธิเก็บเงินดังกล่าวไว้เพ่อื ลดหน้ีของท่าน
หากท่านประสบความยากลําบากในการจัดการหน้ีของท่านและเจ้าหน้ี
ท่านควรพูดคุยกับเจ้าหน้ีของท่านเพ่อื สอบถามว่าหน้ีของท่านมีหลักประกันหรือไม่
นอกจากน้ีทา่ นยังสามารถพูดคุยกับท่ปี รึกษาทางการเงินหากท่านไม่แน่ใจเก่ยี วกับประเภทของหน้แี ละเจ้าหน้ีทท่ี า่ นเป็ นหน้ีอยู่

ง.การเดินทางไปต่างประเทศ
ฉันสามารถออกนอกประเทศออสเตรเลียได้หรือไม่หากฉันกลายเป็ นบุคคลล้มละลาย?
ท่านสามารถออกจากประเทศออสเตรเลียได้หากท่านได้รบั การอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทรัสตีของท่านก่อนออกนอกประเทศ
ทรัสตีของท่านจะต้องพอใจว่าท่านมีเหตุผลท่ชี อบด้วยกฎหมายสําหรับการเดินทางท่เี สนอ เช่น

เป็ นเง่อื นไขข้อหน่ึงของการจ้างงาน หรือ


เน่ืองจากเหตุผลท่นี ่ าเห็นใจ

ทรัสตีของท่านอาจกําหนดเง่อื นไขต่างๆ เม่อื ให้การอนุ ญาต เช่น

ระยะเวลาเดินทาง


วันท่กี าํ หนดให้ทา่ นเดินทางกลับประเทศออสเตรเลีย และ/หรือ



ท่านต้องชําระเงินสมทบจากรายได้ (จํานวนเงินภาคบังคับท่หี กั จากรายได้ของท่านเพ่อื ชําระคืนให้เจ้าหน้ีของท่าน)
ซ่งึ ถูกประเมินไว้ก่อนท่านออกเดินทาง

ท่านอาจมีหนังสือเดินทางแต่ทา่ นต้องมอบหนังสือเดินทางน้นั ให้กบั ทรัสตีของท่านหากทรัสตีสงั ่
ทรัสตีของท่านอาจปฏิเสธท่จี ะอนุญาตหาก

ท่านยังปฏิบตั หิ น้าท่ที งั ้ หมดของท่านไม่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย เช่น
การย่นื บัญชีแสดงรายการสินทรัพย์และหน้ีสนิ หรือ


ท่านถูกกําหนดให้ชว่ ยเหลือทรัสตีของท่านในการบริหารการล้มละลายของท่าน หรือ



การสอบสวนของทรัสตียงั ไม่เสร็จสมบูรณ์

คําเตือน:
หากท่านออกนอกประเทศออสเตรเลียโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากทรัสตีของท่านหรือท่านออกนอกประเทศโดยได้รบั อนุญาตแต่ทา่ นไม่ก
ลับมาภายในกําหนดเวลาท่ที า่ นแจ้งไว้ ทรัสตีของท่านอาจย่นื คําคัดค้านการปลดท่านจากการล้มละลาย
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หากเกิดกรณีเช่นน้ีการล้มละลายของท่านจะถูกขยายออกไปเป็ นห้าปีนบั จากวันท่ที า่ นเดินทางกลับเข้ามาในประเทศออสเตรเลีย
หากท่านอย่ตู ่างประเทศและทรัสตีของท่านขอให้ทา่ นเดินทางกลับประเทศออสเตรเลียแต่ทา่ นไม่กลับ
ทรัสตีของท่านอาจย่นื คําคัดค้านการปลดท่านจากการล้มละลาย
หากเกิดกรณีเช่นน้ีการล้มละลายของท่านจะถูกขยายออกไปเป็ นแปดปีนบั จากวันท่ที า่ นเดินทางกลับเข้ามาในประเทศออสเตรเลีย
การออกเดินทางหรือการพยายามออกเดินทางจากประเทศออสเตรเลียโดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทรัสตีของท่
านน้นั เป็ นความผิดตามพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลายและมีโทษจําคุกสูงสุดสามปี
นอกจากน้ี
่ ืนเง่อื นไขการเดินทางท่ที รัสตีของท่านกําหนดก็ถอื เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลายเช่นกันและมีโทษจําคุกสูงสุด 12
การฝาฝ
เดือน

ฉันจะย่นื ขออนุ ญาตได้อย่างไร?
ทันทีทท่ี า่ นทราบว่าท่านอาจจําเป็นต้องออกจากประเทศออสเตรเลีย ท่านควรติดต่อทรัสตีของท่านและหารือสถานการณ์ของท่านกับ
ทรัสตี
หากการล้มละลายของท่านน้นั บริหารโดยเจ้าพนักงานทรัสตี (AFSA)
ท่านจะต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมคําร้องขอเดินทางไปต่างประเทศ
หากทรัสตีของท่านเป็ นให้ทา่ นขออนุ ญาตเดินทางไปต่างประเทศโดยใช้แบบฟอร์ม ‘Request For Consent To Travel Overseas
While Bankrupt’ (คําขอความยินยอมเพ่อื เดินทางไปต่างประเทศขณะล้มละลาย)
เน่ืองจากแบบฟอร์มน้ีมขี อ้ มูลท้งั หมดท่จี าํ เป็ นต้องกรอกเพ่อื ขออนุญาตจากน้นั ให้นําส่งแบบฟอร์มน้ีไปพร้อมกับค่าธรรมเนียมคําขอเ
ดินทางไปต่างประเทศ
ทรัสตีของท่านต้องมีเวลาและข้อมูลเพียงพอเพ่อื พิจารณาคําขอของท่าน
คําขอของท่านต้องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพ่อื ให้ทรัสตีของท่านเข้าใจแน่ชดั ว่าท่านกําลังขออะไร
ท่านจะได้รบั แจ้งถึงการตัดสินใจของทรัสตีทนั ทีและเง่อื นไขใดๆ ท่กี าํ หนดมากับการเดินทางของท่าน
หากท่านไม่พอใจกับคําตัดสินของทรัสตีของท่าน โปรดพยายามแก้ไขข้อกังวลของท่านกับทรัสตีโดยตรง
หากท่านยังคงไม่พอใจกับคําตัดสินของทรัสตีของท่าน
ท่านอาจย่นื คําร้องต่อศาลรัฐบาลกลางหรือศาลแขวงรัฐบาลกลางเพ่อื ทบทวนคําตัดสินน้นั อย่างไรก็ตาม
ท่านควรขอคําปรึกษาทางกฎหมายก่อนย่นื คําร้องน้ี

จ.การปลดจากการล้มละลาย
การปลดจากการล้มละลายคืออะไร?
การปลดจากการล้มละลาย หมายถึงการล้มละลายของท่านส้นิ สุดลงและท่านไม่ใช่บคุ คลล้มละลายอีกต่อไป

ฉันจะได้รบั การปลดจากการล้มละลายเม่อื ไร?
หากท่านเป็ นบุคคลล้มละลายเพราะท่านย่นื คําร้องขอล้มละลายเอง
ท่านจะได้รบั การปลดจากการล้มละลายโดยอัตโนมัตเิ ม่อื ครบสามปีหน่ึงวันหลังจากท่านย่นื คําร้องและบัญชีแสดงรายการสินทรัพย์แล
ะหน้ีสนิ กับองค์กรหน่วยงานหลักประกันทางการเงินแห่งประเทศออสเตรเลีย(AFSA)
หากเจ้าหน้ีของท่านรายใดรายหน่ึงของท่านทําให้ทา่ นล้มละลาย
ท่านจะได้รบั การปลดจากการล้มละลายโดยอัตโนมัตเิ ม่อื ครบสามปีหน่ึงวันหลังจากท่านได้ยน่ื บัญชีแสดงคําแถลงรายการสินทรัพย์แล
ะหน้ีสนิ กับAFSA สิง่ สําคัญคือท่านต้องย่นื บัญชีแสดงรายการสินทรัพย์และหน้ีสนิ กับ AFSA ทันทีเน่ืองจากความล่าช้าใดๆ
อาจหมายถึงการท่ที า่ นจะต้องล้มละลายนานกว่าสามปี
ข้อมูลการมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวส่วนบุคคลสําหรับลูกหน้ี
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ในบางกรณี ท่านอาจล้มละลายได้นานกว่าสามปีซง่ึ เกิดข้นึ ได้เม่อื ทรัสตีของท่านย่นื คัดค้านการปลดท่านจากการล้มละลายต่อAFSA

ฉันต้องย่นื ขอปลดจากการล้มละลายหรือไม่?
ไม่จาํ เป็ นต้องย่นื ขอปลดจากการล้มละลายแต่ทา่ นสามารถขอคํายืนยันการปลดจากการล้มละลายได้โดย


สอบถามทรัสตีของท่าน หรือ



ค้นบันทึกสาธารณะ ท่เี รียกว่า ดัชนีการมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวส่วนบุคคลแห่งชาติ (NPII) ท่Aี FSA เก็บรักษาไว้
และขอคัดรายการท่แี สดงวันท่ที ท่ี า่ นได้รบั การปลดจากการล้มละลาย บริการน้ีมคี า่ ใช้จา่ ย

จะเกิดอะไรข้นึ หลังจากการได้รบั การปลดจากการล้มละลาย?
ช่อื ของท่านจะปรากฏอย่ใู นบันทึกสาธารณะ (NPII)
ตลอดกาลในฐานะบุคคลท่ไี ด้รบั การปลดจากการล้มละลายองค์กรรายงานเครดิตจะเก็บบันทึกการล้มละลายต่างๆ ไว้
บันทึกเหล่าน้ีจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นระยะเวลาตามท่กี าํ หนดแม้วา่ ท่านจะได้รบั การปลดจากการล้มละลายแล้วก็ตาม
ท่านสามารถติดต่อองค์กรน้ีได้เพ่อื


้
ั บุ นั เพ่อื แสดงว่าท่านได้รบั การปลดจากการล้มละลายแล้ว
ขอให้ยนื ยันว่าองค์กรฯ ได้ปรับปรุงแฟมเครด
ติ ของท่านให้เป็ นปจจ



้
สอบถามว่าองค์กรฯ จะแสดงบันทึกการล้มละลายของท่านในแฟมเครด
ติ ของท่านนานเท่าใด
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หน้าท่ที างกฎหมายของฉันภายหลังการปลดจากการล้มละลายแล้วคืออะไร?
การบริหารการล้มละลายของท่านอาจยังคงดําเนินต่อไปหลังจากท่านถูกปลดจากการล้มละลาย
ทรัสตีของท่านอาจยังดําเนินการสอบสวนหรือขายสินทรัพย์ไม่เสร็จส้นิ หรือท่านยังอาจต้องจ่ายเงินสมทบจากรายได้ตอ่ ไป


ท่านต้องช่วยทรัสตีของท่านในการบริหารการล้มละลายของท่านให้เสร็จส้นิ



ท่านต้องแจ้งให้ทรัสตีของท่านทราบถึงการเปล่ยี นแปลงเร่อื งท่อี ย่หู รือสถานการณ์ทางการเงินหากได้รบั การร้องขอ



ท่านต้องชําระเงินสมทบจากรายได้ทค่ี า้ งชําระ

ฉันต้องชําระหน้ีอะไรบ้างหลังจากท่ฉี นั ได้รบั การปลดจากการล้มละลายแล้ว?
หากท่านมีหน้ีประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี ท่านอาจยังคงต้องชําระหน้ีเหล่าน้ีต่อไป
แม้วา่ ภายหลังท่ที า่ นได้รบั การปลดจากการล้มละลายแล้วก็ตาม


โทษปรับและค่าปรับท่ศี าลกําหนด



การเรียกร้องค่าเสียหายท่เี กิดจากอุบตั เิ หตุ (เช่น อุบตั เิ หตุทางรถยนต์) เว้นแต่ก่อนการล้มละลาย
่
มีคาํ พิพากษาศาลกําหนดค่าเสียหายไว้แล้วหรือท่านมีขอ้ ตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับอีกฝายหน
่ ึง



หน้ีเงินเล้ยี งดูบุตร(child support)



หน้ีคา่ อุปการะเล้ยี งดู (maintenance)



หน้ีเงินกู้ยมื เพ่อื การศึกษาระดับสูง (HELP) และหน้ีเงินกู้ยมื สําหรับนักเรียน
(ติดต่อสํานักงานสรรพากรออสเตรเลียหากท่านต้องการข้อมูลเพิม่ เติม)



หน้ีทเ่ี กิดจากการฉ้อฉล

แล้วจะเกิดอะไรข้นึ กับสินทรัพย์ของฉัน?
ทรัสตีของท่านยังสามารถขายสินทรัพย์ใดๆ ท่ที า่ นได้มาก่อนหรือระหว่างการล้มละลายของท่านได้จนถึงระยะเวลาท่กี าํ หนดไว้
และสินทรัพย์เหล่าน้ีจะไม่คนื ให้ทา่ นโดยอัตโนมัตหิ ลังจากท่ที า่ นได้รบั การปลดจากการล้มละลายแล้ว

ฉันสามารถเป็ นบุคคลล้มละลายนานกว่าสามปีได้ไหม?
การล้มละลายของท่านอาจถูกขยายออกเป็ นสามปีหรือห้าปีหากทรัสตีของท่านย่นื คําคัดค้านต่อAFSA
ทรัสตีของท่านอาจย่นื คําคัดค้านด้วยมูลเหตุหลายประการ เช่น ท่านไม่
 ให้ขอ้ มูลและให้ความช่วยเหลือทรัสตีของท่าน
 เปิดเผยรายได้ทงั ้ หมดให้ทรัสตีของท่านทราบ
 จ่ายเงินสมทบจากรายได้ทป่ี ระเมินแล้ว
 อธิบายว่าใช้เงินอย่างไร หรือ
 เปิดเผยสินทรัพย์และเจ้าหน้ีทงั ้ หมด
ท้งั น้ีคาํ คัดค้านสามารถย่นื ได้มากกว่าหน่ึงคร้งั
ท่านอาจขอให้ผตู้ รวจการใหญ่ทบทวนคําคัดค้าน โดยต้องย่นื คําขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้มกี ารทบทวนภายใน 60
วันนับจากวันท่ที า่ นได้รบั แจ้งถึงการคัดค้าน โปรดติดต่อ AFSA สําหรับข้อมูลเพิม่ เติมเก่ยี วกับการทบทวนคําคัดค้าน
ข้อมูลการมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวส่วนบุคคลสําหรับลูกหน้ี
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ฉ.การเพิกถอนการล้มละลาย
การเพิกถอนการล้มละลายคืออะไร?
การเพิกถอนการล้มละลายคือการยกเลิกการล้มละลาย การล้มละลายสามารถเพิกถอนได้สามวิธดี งั น้ี
1.

ชําระหน้ีของเจ้าหน้ีพร้อมดอกเบ้ยี และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยของทรัสตีเต็มจํานวน

2.

เจ้าหน้ีของท่านยอมรับการประนอมหน้ีหรือการย่นื แผนชําระหน้ีซง่ึ เป็ นการเสนอเงินจํานวนท่นี ้อยกว่ายอดเต็ม

3.

การย่นื คําขอต่อศาลในบางกรณี

ผลกระทบของการเพิกถอนการล้มละลาย
 การเพิกถอนการล้มละลายของท่านจะถูกบันทึกไว้ตลอดกาลในบันทึกสาธารณะท่เี รียกว่า
ฐานข้อมูลดัชนีการมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวส่วนบุคคล (NPII)
 สินทรัพย์ทท่ี รัสตีของท่านไม่จาํ เป็นต้องใช้เพ่อื ชําระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีของท่านค่าใช้จา่ ยและค่าธรรมเนียมจะถูกส่งคืนให้ทา่ น

I.การเพิกถอนการล้มละลายโดยการชําระเงินเต็มจํานวน
การล้มละลายของท่านจะถูกเพิกถอนโดยมีเง่อื นไขว่า
 เจ้าหน้ีของท่านและดอกเบ้ยี ใดๆ ท่ตี อ้ งชําระให้เจ้าหน้ี และค่าใช้จา่ ยในการเปล่ยี นทรัพย์สนิ เป็ นเงินสด
และค่าใช้จา่ ยรวมท้งั ค่าธรรมเนียมของทรัสตีของท่าน ได้รบั การชําระเต็มจํานวน
โปรดติดต่อทรัสตีของท่านเพ่อื สอบถามว่าท่านต้องชําระเงินเท่าใด
เงินท่ตี อ้ งชําระเต็มจํานวนมักจะมาจากการขายทรัพย์สนิ โดยทรัสตีของท่านหรือจากแหล่งอ่นื ท่ที รัสตีไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น
เงินท่ญ
ี าติให้การล้มละลายของท่านจะถูกเพิกถอน ณ วันท่มี กี ารชําระเงินงวดสุดท้ายจากกองทรัพย์สนิ ของท่าน

2.การเพิกถอนการล้มละลายโดยการประนอมหน้ีหรือการย่นื แผนชําระหน้ี
การประนอมหน้ีและการย่นื แผนชําระหน้ีคอื ข้อเสนอท่ผี ลู้ ม้ ละลายเสนอผ่านทรัสตีเพ่อื จัดการชําระหน้ีให้เสร็จส้นิ
เจ้าหน้ีทงั ้ หลายจะออกเสียงลงมติวา่ จะยอมรับข้อเสนอดังกล่าวหรือไม่ โดยข้อเสนอ
 อาจเก่ยี วข้องกับสินทรัพย์ทอ่ี ย่ใู นคดีลม้ ละลายอย่แู ล้ว
 อาจรวมถึงเงินหรือสินทรัพย์อน่ื ๆ ท่ตี ามปกติเจ้าหน้ีจะไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น เงินท่ญ
ี าติให้
ข้อเสนอเหล่าน้ีเป็ นประโยชน์ตอ่ เจ้าหน้ีเพราะเจ้าหน้ีจะได้รบั ส่วนแบ่งซ่งึ ตนจะไม่ได้รบั ถ้าไม่มขี อ้ เสนอ
เจ้าหน้ีทุกรายจะได้รบั ส่วนแบ่งในสัดส่วนเท่าๆ กัน เว้นแต่ขอ้ เสนอของท่านจะระบุไว้เป็ นอย่างอ่นื
ท่านต้องย่นื ข้อเสนอของท่านท่ที าํ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและลงนามแล้วต่อทรัสตีโดย
 ต้องระบุเง่อื นไข
 กําหนดการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยของทรัสตี
ก่อนจัดการข้อเสนอของท่านและการขอให้ทรัสตีของท่านเรียกประชุมเจ้าหน้ีเพ่อื พิจารณาข้อเสนอของท่านอย่างเป็ นทางการให้เสร็จ
ส้นิ ท่านควรหารือดังน้ี
 ข้อกําหนดในการทําข้อเสนอกับทรัสตีของท่าน
 ข้อเสนอใดๆ ท่ไี ด้เสนอต่อเจ้าหน้ีรายใหญ่ๆ เพ่อื ดูวา่ จะเป็ นท่ยี อมรับหรือไม่
ทรัสตีของท่านอาจ
 กําหนดให้มกี ารวางเงินมัดจําเพ่อื คุ้มครองค่าใช้จา่ ยและค่าธรรมเนียมในการจัดการประชุม หรือ
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 ปฏิเสธท่จี ะเรียกประชุมหากข้อเสนอน้นั ระบุเงินค่าธรรมเนียมทรัสตีทไ่ี ม่เพียงพอซ่งึ กลุ่มเจ้าหน้ีได้อนุมตั เิ งินส่วนน้นั ไว้แล้ว
และไม่สามารถหักจากกองทรัพย์สนิ ได้
การประชุมเจ้าหน้ี
ทรัสตีของท่านอาจเรียกประชุมเจ้าหน้ีเพ่อื พิจารณาและออกเสียงลงมติขอ้ เสนอของท่าน
หนังสือเชิญประชุมจะจัดพิมพ์ในเว็บไซต์ของAFSA(www.afsa.gov.au)เจ้าหน้ีแต่ละรายจะได้รบั
 หนังสือเชิญและวาระการประชุม
 สําเนาข้อเสนอของท่าน
 รายงานของทรัสตีของท่าน
ท่านต้องเข้าประชุมหากท่านได้รบั การขอร้องจากทรัสตี
ท่านอาจแก้ไขเง่อื นไขของข้อเสนอของท่านในท่ปี ระชุมได้แต่จะต้องไม่เป็ นการลดค่าธรรมเนียมของทรัสตี
รายงานของทรัสตี
รายงานท่เี สนอต่อเจ้าหน้ีตอ้ งระบุวา่ เจ้าหน้ีได้ประโยชน์หรือไม่หากยอมรับข้อเสนอและต้องแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบว่า

ใครเป็นผ้ใู ห้เงินทุน


รายละเอียดของทรัพย์สนิ การเปล่ยี นแปลงทรัพย์สนิ ให้เป็ นเงินสด และส่วนแบ่ง



ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยของทรัสตี



รายละเอียดความประพฤติและการจัดการทางการเงินของท่าน

การยอมรับข้อเสนอของเจ้าหน้ี
การยอมรับจะต้องได้รบั การออกเสียงลงมติ ‘อนุมตั ’ิ โดยผ้ถู อื ห้นุ ส่วนใหญ่ซง่ึ คิดเป็ นสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 75
ของมูลค่าการเรียกร้องท่เี ป็ นตัวเงิน
หากข้อเสนอของท่านได้รบั การยอมรับ
การล้มละลายของท่านจะถูกบอกเลิกทันทีและ



ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยของทรัสตีของท่านจะได้รบั ชําระ
เจ้าหน้ีของท่านจะได้รบั ชําระ

เจ้าหน้ีทุกรายท่มี หี น้ีทส่ี ามารถเรียกร้องได้ในการล้มละลายของท่านจะถูกผูกพันด้วยเง่อื นไขต่างๆ ของข้อเสนอดังกล่าว
หากข้อเสนอของท่านถูกปฏิเสธ
การล้มละลายของท่านจะดําเนินต่อไป ทรัสตีของท่านจะ


เก็บเงินกองทุนไว้เพ่อื ชําระค่าใช้จา่ ยและค่าธรรมเนียมการเรียกประชุมจากเงินมัดจําก้อนหน่ึงก้อนใด



คืนเงินใดๆ ท่ใี ห้ไว้ตามข้อเสนอน้นั

การเปล่ยี นแปลงการประนอมหน้หี รือการย่นื แผนชําระหน้ี
เจ้าหน้ีของท่านสามารถตกลงเปล่ยี นแปลงการประนอมหน้ีหรือการย่นื แผนชําระหน้ีได้
การเพิกถอนและการยุติ
เจ้าหน้ีของท่านหรือทรัสตีของท่านสามารถย่นื คําร้องขอต่อศาลรัฐบาลกลางคือหรือศาลแขวงรัฐบาลกลางเพ่อื เพิกถอนการประนอม
หน้ีหรือการย่นื แผนชําระหน้ีได้หาก


การประนอมหน้ีหรือการย่นื แผนชําระหน้ีไม่สมเหตุสมผล



การประนอมหน้ีหรือการย่นื แผนชําระหน้ีไม่เป็ นไปตามพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย
ข้อมูลการมีหน้ีสนิ ล้นพ้นตัวส่วนบุคคลสําหรับลูกหน้ี
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ท่านได้ให้ขอ้ มูลท่ที าํ ให้เข้าใจผิดหรือเป็ นเท็จ หรือ



ท่านทําผิดเง่อื นไขข้อใดๆ

เจ้าหน้ีหรือทรัสตีของท่านสามารถย่นื คําร้องเพ่อื ให้ทา่ นล้มละลายอีกคร้งั หน่ึงก็ได้ในเวลาเดียวกับขณะท่ยี น่ื คําขอให้การประนอมหน้ี
หรือการย่นื แผนชําระหน้ีของท่านถูกพักหรือยุติ

3.การเพิกถอนการล้มละลายโดยคําสงั ่ ศาล
หากท่านคิดว่าท่านไม่ควรถูกสงั ่ ให้เป็ นบุคคลล้มละลายหรือไม่ควรย่นื คําร้องของลูกหน้ี
ท่านอาจย่นื คําขอต่อศาลเพ่อื ให้การล้มละลายของท่านได้รบั การเพิกถอน
ท่านควรขอคําปรึกษาทางกฎหมายเก่ยี วกับเร่อื งน้ีเพ่อื ตัวท่านเอง

ช. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ย
ทรัสตีมสี ทิ ธิได้รบั ค่าธรรมเนียมในการบริหารการล้มละลายของท่าน
ขณะท่เี จ้าพนักงานทรัสตีเป็ นทรัสตีของการบริหาร
ค่าธรรมเนียมจะถูกกําหนดไว้ตามกฎหมายและโดยทวั ่ ไปคิดเป็ นอัตราร้อยละของเงินทุนท่ไี ด้มาจากการแปลงทรัพย์สนิ ออกเป็ นเงินสด*
ค่าธรรมเนียมจะไม่สามารถเรียกเก็บจากท่านได้โดยตรงเว้นแต่ท่านจะกําลังขอให้มกี ารเพิกถอนการล้มละลาย
ในกรณีทท่ี รัสตีขน้ึ ทะเบียนเป็ นทรัสตีบริหาร ค่าธรรมเนียมจะคิดเป็ นรายชวั ่ โมง
หากมีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการบริหารทรัสตีขน้ึ ทะเบียนสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้นั ต่ําตามท่กี ฎหมายกําหนดไว้ได้* ^
หากท่านไม่พอใจจํานวนเงินค่าธรรมเนียมท่ที รัสตีของท่านเรียกเก็บ
ท่านอาจร้องขอให้ผตู้ รวจการใหญ่ฝา่ยการล้มละลายทบทวนค่าตอบแทนของทรัสตีอย่างเป็ นอิสระ
(รวมถึงค่าธรรมเนียมและเงินทดรองต่างๆ)
ผ้ตู รวจการฝา่ ยการล้มละลายจะทบทวนโดยมีขอ้ แม้วา่ จะต้องเป็ นไปตามเง่อื นไขบางประการ สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดดู
แนวปฏิบตั ขิ องผ้ตู รวจการ16 ท่ี www.afsa.gov.au)
เงินทุนท่ไี ด้จากการท่ที รัสตีเปล่ยี นทรัพย์สนิ เป็ นเงินสดในการบริหารจะต้องหักค่าใช้จ่ายการเปล่ยี นทรัพย์สนิ เป็ นเงินสด
(ภาษีหน่ึงของรัฐบาล)ซ่งึ ทรัสตีจะชําระโดยตรงให้รฐั บาล ดอกเบ้ยี ใดๆ ท่ที รัสตีได้มาจจากกองทุนจะต้องชําระให้รฐั บาล
*โปรดดูค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของAFSA ท่เี ว็บไซต์ AFSA
^ ไม่บงั คับใช้กบั การล้มละลายท่เี ริม่ ต้นในวันท่หี รือหลังจากวันท่1ี ธันวาคม2010
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