THAI

ี นาคารของคุณให้เป็นปัจจุบ ั
ปร ับปรุงรายละเอียดบ ัญชธ
้ ัญช ี Medicare ออนไลน์ของคุณ
น ด้วยการใชบ
เรียนวิธป
ี รับปรุงรายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณให ้เป็ นปั จจุบันด ้วยการใช ้บัญชี Medicare ของคุณ

ื่ เข้าใช ้
ขนที
ั้ ่ 1: ลงชอ
่ เข ้าใช ้ แล ้วเลือก Medicare จากบริการต่าง ๆ ทีถ
่ มต่อของคุณ
ไปที่ my.gov.au และลงชือ
่ ูกเชือ
เลือก My details จากเมนู แล ้วไปที่ View and edit my details

รายละเอียดของฉัน

ดูและแก ้ไขรายละเอียดของฉัน

แล ้วคุณจะเห็นรายละเอียดธนาคารของคุณ
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รายละเอียดธนาคาร
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ขนที
ั้ ่ 2: ปร ับปรุงรายละเอียดธนาคารของคุณให้เป็นปัจจุบ ัน
เลือก Edit ใน Bank details

แก ้ไข
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ปรับปรุงรายละเอียดธนาคารของคุณให ้เป็ นปั จจุบันและใส่รายการของคุณ:
• Account name
• BSB
• Account number
แล ้วเลือก Save bank details
ื่ อยู่บนบัตร
การเปลีย
่ นแปลงเหล่านี้ใช ้กับการจ่ายเงิน Medicare ให ้คุณเท่านัน
้ จะไม่ใช ้กับคนอืน
่ ทีม
่ ช
ี อ
Medicare ของคุณ

่ บัญชี
ชือ

บีเอสบี

เลขทีบ
่ ัญชี

บันทึกรายละเอียดธนาคาร

เราจะยืนยันเลขทีบ
่ ญ
ั ชีของคุณเมือ
่ เราได ้บันทึกรายละเอียดของคุณไว ้แล ้ว
กรุณาตรวจเช็คการเปลีย
่ นแปลงให ้แน่ใจว่าถูกต ้อง แล ้วเลือก Close
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ปิ ด

ขนที
ั้ ่ 3: ออกจากระบบ
จากโฮมเพจของคุณ คุณสามารถกรอกธุรกรรมอืน
่ ๆ ได ้ด ้วย
เลือไอคอน myGov เพือ
่ ออกจาก Medicare และกลับไป myGov

ไอคอน myGov

icon
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เพือ
่ ความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ Sign out เมือ
่ คุณใช ้บัญชี myGov ของคุณเสร็จแล ้ว

ออกจากระบบ

PAGE 6 OF 14

Services Australia

THAI

สาหร ับข้อมูลเพิม
่ เติม
• ไปที่ servicesaustralia.gov.au/individuals/online-help
เพือ
่ ดูคม
ู่ อ
ื และการสาธิตทางวิดโี อออนไลน์ เกีย
่ วกับการใช ้บัญชีออนไลน์ของคุณเป็ นภาษาอังกฤษ
• ไปที่ servicesaustralia.gov.au/individuals/information-in-your-language
ทีค
่ ณ
ุ สามารถอ่าน ฟั งหรือดูข ้อมูลในภาษาของคุณ
• โทร 131 202 เพือ
่ พูดกับเราเป็ นภาษาของคุณเกีย
่ วกับการจ่ายเงินและบริการต่าง ๆ ของ Centrelink
• โทร 132 011 สาหรับ Medicare และ 131 272 สาหรับ Child Support
กรุณาบอกให ้เราทราบหากคุณต ้องการล่าม และเราจะจัดล่ามให ้คุณโดยไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย
• ไปทีศ
่ น
ู ย์บริการ
โปรดทราบ: การโทรจากโทรศัพท์บ ้านไปหมายเลข ‘13’ จากทุกทีใ่ นออสเตรเลียมีคา่ โทรในอัตราคงที่
ซึง่ อัตรานัน
้ อาจแตกต่างไปจากค่าโทรในท ้องทีแ
่ ละอาจแตกต่างกันระหว่างผู ้ให ้บริการโทรศัพท์ด ้วย
โทรไปหมายเลข ‘1800’ จากโทรศัพท์บ ้านเป็ นการโทรฟรี
โทรจากโทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์มอ
ื ถืออาจมีการจับเวลาและมีคา่ ใช ้จ่ายในอัตราสูงขึน
้

ข้อจาก ัดความร ับผิดชอบ
ข ้อมูลทีบ
่ รรจุอยู่ในสิง่ พิมพ์นต
ี้ งั ้ ใจทีจ
่ ะให ้ใช ้เป็ นคูม
่ อ
ื ในการจ่ายเงินและบริการต่าง ๆ เท่านัน
้ เป็ นความรับผิด
ชอบของคุณทีจ
่ ะตัดสินใจว่าคุณต ้องการจะยืน
่ คาร ้องขอเงินช่วยเหลือหรือไม่
และยืน
่ คาร ้องตามสถานการณ์ของคุณโดยเฉพาะ
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Update your bank account details using your
Medicare online account
Learn how to update your bank account details using your Medicare online account.

Step 1: Sign in
Go to my.gov.au and sign in, then select Medicare from your linked services.
Select My details from the menu, then View and edit my details.

My details

View and edit my details

You will see your current bank details.

13750.2112
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Bank details
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Step 2: Update your bank details
Select Edit in Bank details.

Edit
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Update your bank details and enter your:
• Account name
• BSB
• Account number.
Then select Save bank details.
These changes only apply to Medicare payments for you. They will not apply to other people on
your Medicare card.

Account name

BSB

Account number

Save bank details
V

We will confirm your account number when we have saved your details. Check the changes are
correct, then select Close.
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Close

Step 3: sign out
From your homepage you can complete other transactions.
Select the myGov icon to leave Medicare and return to myGov.

myGov icon
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For your privacy and security, Sign out when you have finished using your myGov account.

Sign out
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For more information
• Go to servicesaustralia.gov.au/individuals/online-help to view online guides and video
demonstrations about using your online account in English.
• Go to servicesaustralia.gov.au/individuals/information-in-your-language where you can
read, listen to or watch information in your language.
• Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services.
• Call 132 011 for Medicare and 131 272 for Child Support. Let us know if you need an
interpreter, and we will arrange one for free.
• Visit a service centre.
Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It is your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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