THAI

การอธิบายเกีย
่ วก ับการชาระเงินตามข้อตกลงของคุณ
ิ
คุณกาล ังได้ร ับการชาระเงินตามข้อตกลงเพราะคุณเป็นสมาชก
ั
‘Robodebt’ การดาเนินคดีแบบกลุม
่ (การเก็บหนีเ้ งินประก ันสงคม)
ิ ธิ์
(VID1252/2019) ทีม
่ ส
ี ท
รัฐบาล Commonwealth และผู ้ฟ้ องร ้อง (ซึง่ มี Gordon Legal เป็ นตัวแทน)
ได ้ตกลงทีจ
่ ะยุตก
ิ ารดาเนินคดีแบบเป็ นกลุม
่ Federal Court ได ้อนุมัตวิ ธิ ค
ี าณวนการชาระเงินตามข ้อตกลง

การชาระเงินตามข้อตกลงของฉน
ั คิดอย่างไร?
จานวนเงินทีค
่ ณ
ุ ได ้รับขึน
้ อยูก
่ ับ:
ิ ทีค
ิ ธิเ์ มือ
• คุณจ่ายคืนเงินสาหรับหนี้สน
่ ณ
ุ มีสท
่ ไร
• คุณจ่ายคืนไปเท่าไร
• คุณได ้รับการเงินคืนเมือ
่ ไร และ
ิ ธิก
• มีสมาชิกในกลุม
่ ทีม
่ ส
ี ท
์ ค
ี่ นลงทะเบียนสาหรับการชาระเงินตามข ้อตกลง
คนทีไ่ ด ้จ่ายคืนมามากกว่า และขาดเงินนี้ไปเป็ นเวลานานกว่า จะได ้รับการชาระเงินจานวนใหญ่กว่า

ขนที
ั้ ่ 1: การคิดคานวณการกระจายเงินตามข้อตกลง
Federal Court ได ้อนุมต
ั เิ งินยุตค
ิ ดีเป็ นจานวน $112 million ล ้าน
ก่อนอืน
่ ต ้องหักค่าใช ้จ่ายสาหรับ Gordon Legal เป็ นเงิน $10.3 million จากเงินจานวนนี้
ซึง่ ศาลเป็ นผู ้อนุมัตค
ิ า่ ใช ้จ่ายเหล่านี้
ิ ธิ์ และเรียกว่า‘ยอดการกระจาย’
ทาให ้เหลือเงิน $101.7 million ล ้านสาหรับการกระจายให ้สมาชิกในกลุม
่ ทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิไ์ ด ้รับการชาระเงินตามข ้อตกลงจากเงินจานวนนี้
สมาชิกในกลุม
่ ทีม
่ ส
ี ท

้ ของคุณ
ขนที
ั้ ่ 2: การคิดคานวณดอกเบีย
ขัน
้ ทีส
่ องคือการคิดคานวณ ‘ดอกเบีย
้ แบบง่าย ๆ’ สาหรับเงินทีไ่ ด ้จ่ายคืนไป
จะมีการคานวนดอกเบีย
้ ให ้สาหรับทุก ๆ วันทีค
่ ณ
ุ ขาดเงินทีค
่ ณ
ุ ได ้จ่ายคืนค่าหนี้ของคุณไปแล ้ว Federal Court
เป็ นผู ้กาหนดอัตราดอกเบีย
้ สาหรับการนี้
ิ แต่ละรายการ
แล ้วนาเงินดอกเบีย
้ รายวันมารวมเข ้าด ้วยกันเป็ นดอกเบีย
้ ทัง้ หมดสาหรับหนีส
้ น

ขนที
ั้ ่ 3: การคิดคานวณเงินเพิม
่ ของคุณ
ิ ธิท
หลังจากคานวณดอกเบีย
้ สาหรับสมาชิกในกลุม
่ ทีม
่ ส
ี ท
์ งั ้ หมดแล ้ว ยังมีเงินเหลือจากยอดการกระจาย
ิ ธิแ
สมาชิกในกลุม
่ ทีม
่ ส
ี ท
์ ต่ละคนจะได ้รับส่วนหนึง่ ของเงินจานวนนี้ ซึง่ เรียกว่า 'จานวนเงินตามข ้อตกลงเพิม
่ เติม'
จานวนเงินตามข ้อตกลงเพิม
่ เติมของคุณเป็ นไปตามจานวนดอกเบีย
้ ทีค
่ ณ
ุ กาลังจะได ้รับ (ดูขน
ั ้ ตอนที่ 2)
ยิง่ คุณได ้รับดอกเบีย
้ มากขึน
้ เท่าใด คุณยิง่ ได ้รับเงินตามข ้อตกลงเพิม
่ เติมมากขึน
้ เท่านัน
้

ขนที
ั้ ่ 4: การนามาบวกก ัน
ขัน
้ ตอนสุดท ้ายสาหรับการคิดคานวณการชาระเงินตามข ้อตกลงทัง้ หมดของคุณ คือ
บวกจานวนดอกเบีย
้ ของคุณ (ขัน
้ ที่ 2) และ 'จานวนเงินตามข ้อตกลงเพิม
่ เติม' (ขัน
้ ที่ 3) เข ้าด ้วยกัน
เพือ
่ ให ้ได ้การชาระเงินตามข ้อตกลง
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ิ ธิห
หากคุณมีหนี้ทม
ี่ ส
ี ท
์ ลายรายการ การชาระเงินตามข ้อตกลงสาหรับหนี้แต่ละรายการก็จะถูกนามารวมกัน
การชาระเงินตามข ้อตกลงทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ จะถูกปั ดขึน
้ เป็ นเซ็นต์ทใี่ กล ้ทีส
่ ด
ุ

ิ ในกลุม
ิ ธิ์
จานวนการชาระเงินตามข้อตกลงสาหร ับสมาชก
่ ทีม
่ ส
ี ท
แต่ละคนจะได ้รับการชาระเงินตามข ้อตกลงต่างกัน การชาระเงินตามข ้อตกลงของคุณมีการคานวณด ้วยวิธ ี
เหมือน ๆ กันกับการคานวณดอกเบีย
้ ยิง่ คุณจ่ายคืนไปแล ้วมากเท่าไร และยิง่ คุณอยูโ่ ดยไม่มเี งินจานวนนี้
นานเท่าไร คุณก็จะยิง่ มีสว่ นร่วมในเงินตามข ้อตกลงมากขึน
้ เท่านัน
้ ประมาณครึง่ หนึง่ ของการชาระเงิน
ตามข ้อตกลงจะอยูร่ ะหว่าง $50 กับ $300
คุณสามารถดูการแบ่งจานวนเงินตามช่วงการขาระเงินข ้างใต ้นี้

่ งการชาระเงิน
การแบ่งจานวนเงินตามชว
ช่วงการชาระเงิน

ร ้อยละของสมาชิกในกลุม
่

Under $1

1.1%

$1 - $10

4.6%

$10.01 - $50

20.7%

$50.01 - $100

17.9%

$100.01 - $300

30.8%

$300.01 - $500

10.6%

$500.01 - $1000

9.1%

Over $1000

5.2%

ร ้อยละของสมาชิกในกลุ่ม

30.8%

20.7%

17.9%
10.6%

9.1%
5.2%

4.6%
1.1%
Under $1.00 $1.01 - $10 $10.01 - $50

$50.01 $100

$100.01 $300

$300.01 $500

$500.01 $1000

Over $1000

จานวนการชาระเงินตามข้อตกลง

สาหร ับข้อมูลเพิม
่ เติม
• โทรl 1800 171 846 เพือ
่ พูดกับเราเกีย
่ วกับการดาเนินคดีเป็ นกลุม
่ ครัง้ นี้
แจ ้งให ้เราทราบหากคุณต ้องการล่าม และเราจะจัดล่ามให ้ฟรี
ซึง่ รวมถึงล่ามภาษาชนพืน
้ เมืองอะบอริจน
ิ ส์และชาวเกาะช่องแคบทอเรส
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• ไปที่ servicesaustralia.gov.au/classaction สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเป็ นภาษาอังกฤษ
• ไปที่ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ทีค
่ ณ
ุ สามารถอ่าน ฟั งหรือดูวด
ิ โี อในภาษาของคุณ
• ไปทีศ
่ น
ู ย์บริการ
หมายเหตุ: โทรถึงหมายเลข ‘1800’ จากโทรศัพท์บ ้านของคุณได ้ฟรี การโทรศัพท์จากเครือ
่ งโทรศัพท์
สาธารณะและโทรศัพท์มอ
ื ถืออาจมีการจับเวลาและมีคา่ ใช ้จ่ายในอัตราสูงกว่า
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Explaining your settlement payment
You are getting a settlement payment as you are an eligible
member of the ‘Robodebt’ (Social Security Debt Collection)
Class Action (VID1252/2019)
The Commonwealth and the applicants (represented by Gordon Legal) agreed to settle the class
action. The Federal Court approved the way your settlement payment was calculated.

How is my settlement payment worked out?
The amount you get depends on:
• When you repaid money towards eligible debts
• How much you repaid
• When you got your refund, and
• How many eligible group members registered for a settlement payment.
People who paid back more, and were without this money for longer, will get larger payments.

Step 1: Working out the settlement distribution
The Federal Court approved the agreed settlement sum of $112 million.
First, the costs for Gordon Legal of $10.3 million were deducted from this amount. These costs
were approved by the Court.
This left $101.7 million for distribution among eligible group members and is known as the
‘distribution sum’. Eligible group members get settlement payments from this amount.

Step 2: Calculating your interest
The second step is calculating the ‘simple interest’ on the money that was repaid.
For every day that you were without the money repaid to your debt, an interest amount is
calculated. The interest rates used for this were set by the Federal Court.
The daily interest amounts are then added together to give the total interest amount for each
debt.

Step 3: Working out your added amount
After calculating the interest for all eligible group members, there was still money left from the
distribution sum. Every eligible group member gets a portion of this. This is called your ‘added
settlement amount’.
Your added settlement amount is based on the interest amount you are getting (see Step 2). The
more interest you get, the bigger your added settlement amount.

Step 4: Adding it up
The final step to calculate your total settlement payment is to add your interest amount (step 2)
and the ‘added settlement amount’ (step 3) together to give a settlement payment.
15644.2204
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If you have multiple eligible debts, the settlement payment for each debt is added up. The total
settlement payment you receive has been rounded up to the nearest cent.

Settlement payment amounts for eligible group members
The settlement amount each person is paid will be different. Your settlement payment is calculated
in a similar way to interest. The more you paid back and the longer you went without this money,
the larger your share of the settlement. Around half of settlement payments will be between $50
and $300.
You can see the breakdown of how amounts have been distributed by payment ranges below.

Breakdown by payment ranges
Percentage of group members

Under $1

1.1%

$1 - $10

4.6%

$10.01 - $50

20.7%

$50.01 - $100

17.9%

$100.01 - $300

30.8%

$300.01 - $500

10.6%

$500.01 - $1000

9.1%

Over $1000

5.2%

Percentage of group members

Payment range

30.8%

20.7%

17.9%
10.6%

9.1%
5.2%

4.6%
1.1%
Under $1.00 $1.01 - $10 $10.01 - $50

$50.01 $100

$100.01 $300

$300.01 $500

$500.01 $1000

Over $1000

Settlement payment amount

For more information
• Call 1800 171 846 to speak with us about the class action. Let us know if you need an
interpreter, and we will arrange one for free. This includes interpreters for Aboriginal and Torres
Strait Islander languages.
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• Go to servicesaustralia.gov.au/classaction for more information in English.
• Go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
videos in your language.
• Visit a service centre.
Note: 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.
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