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วซีา่เพอืยา้ยถนิฐานของบุตร/เดก็ 
 (ประเภท 101, 102, 445 และ 117) 

ขอ้มูลและรายการเอกสารประกอบใบสมคัร  
(สําหรบัประเทศไทย และ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว) 
ผูส้มคัรทคีวรขอวซีา่ประเภท 101 102 445 และ 117 

วซีา่สาํหรบับตุร ประเภท 101 

ผูส้มคัรทปีระสงคจ์ะยนืวซีา่ประเภทนีจะตอ้งมคีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี 
 ไดร้บัการ สปอนเซอร ์(อปุถมัภ)์ จากผูป้กครอง (บดิา /มารดา) หรอืคูค่รองของผูป้กครอง 
 เป็นโสด  
 อายนุอ้ยกวา่ 18 ปี หรอื 
 กาํลงัศกึษาอยูเ่ต็มภาคเรยีน สาํหรบัผูท้มีอีายรุะหวา่ง 18-24 ปี หรอื 
 หากมอีายมุากกว่า 18 ปี แต่เป็นบุคคลไรค้วามสามารถ และตอ้งพงึพาการดแูลจากมารดา/บดิาผูย้นื

สปอนเซอร ์
อา่นขอ้มูลเพมิเตมิจาก: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/child-101 

วซีา่ของบตุรบญุธรรม ประเภท 102 

เป็นวซีา่สาํหรบัวซีา่สาํหรบัผูส้มคัรทอีายนุอ้ยกวา่ 18 ปี ทเีป็นบุตรบุญธรรมโดยถกูตอ้งตามกฎหมายของผูถ้อื
สญัชาตอิอสเตรเลยี หรอื ผูท้มีสีทิธใินการพํานักอาศยัถาวรในประเทศออสเตรเลยี หรอื ผูท้ถีอืสญัชาติ
นิวซแีลนดท์ไีดร้บัสทิธพิํานักอาศยัถาวรในประเทศออสเตรเลยี  

ตามปกตพิ่อแม่บุญธรรมตามกฎหมายจะเป็นผูย้นืใบสมคัรให ้โดยผูส้มคัรขอวซีา่ประเภทนีจะตอ้งมคีณุสมบตั ิ
ดงันี 

 อายนุอ้ยกวา่ 18 ปี 
 พํานักอาศยัอยูน่อกประเทศออสเตรเลยี 
 มสีถานะภาพเป็นบุตรบุญธรรมโดยชอบตามกฎหมายแลว้ หรอืกาํลงัดาํเนินขนัตอนการขอรบับุตรบุญ

ธรรมอยู ่
 ผ่านหลกัเกณฑก์ารตรวจสขุภาพ และตรวจประวตัอิาชญากรรม 
 ผูส้มคัรทมีอีายนุอ้ยกวา่ 18 ปี ณวนัทยีนืใบสมคัร หากแตม่อีายคุรบ 18 ปี แลว้ในวนัทใีบสมคัรไดร้บั

การตดัสนิ จะถอืเป็นผูข้าดคุณสมบตัติามทกีาํหนดไว ้
พ่อแม่บุญธรรมตามกฎหมายเป็นผูส้ปอนเซอร ์และตอ้งมคีณุสมบตัติอ่ไปนี 

   ผูถ้อืสญัชาตอิอสเตรเลยี หรอื 
   ผูท้มีสีทิธใินการพํานักอาศยัถาวรในประเทศออสเตรเลยี หรอื  
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 ผูท้ถีอืสญัชาตนิิวซแีลนดท์ไีดร้บัสทิธพิํานักอาศยัถาวรในประเทศออสเตรเลยี  
ขอ้มูลเพมิเตมิอา่นไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/adoption-102 

วซีา่สาํหรบับตุร(ผูเ้ยาว)์ หรอื บตุรทอียู่ภายใตก้ารปกครอง ประเภท 445 
ผูท้ยีนืสมคัรวซีา่ประเภทนีตอ้งเป็นบุตรทอียูใ่นการดแูลของผูป้กครองของผูท้ถีอืวซีา่ชวัคราวประเภทยา้ย 
ถนิฐานของคูส่มรส หรอืผูท้ถีอืวซีา่สาํหรบับุตร(ผูเ้ยาว)์/บุตรทอียูภ่ายใตก้ารปกครอง  
ตามปกตพิ่อแม่บุญธรรมตามกฎหมายจะเป็นผูย้นืใบสมคัรให ้ 
โดยผูส้มคัรขอวซีา่ประเภทนีจะตอ้งมคีณุสมบตั ิดงันี 

   เป็นบุตรโดยสายเลอืด หรอื ลกูเลยีง หรอื บุตรบุญธรรมของผูป้กครอง (บดิา/มารดา) 
   ไดร้บัการสปอนเซอรจ์ากบุคคลคนเดยีวกนัทสีปอนเซอรผ์ูป้กครอง หากบางกรณีอาจไดร้บัการยกเวน้ 
   ผ่านหลกัเกณฑก์ารตรวจสขุภาพ และตรวจประวตัอิาชญากรรม 
   เป็นโสด (ไม่ไดส้มรส หรอื หมนัหมาย หรอืมคีวามสมัพนัธฉั์นทส์ามภีรรยากบับุคคลใด) 
   มอีายนุอ้ยกว่า 18 ปี หรอืมคีณุสมบตัติอ่ไปนี 

o เป็นผูต้อ้งรบัการดแูลดา้นการเงนิจากผูป้กครองทถีอืวซีา่ชวัคราวประเภทยา้ยถนิฐานของคู่
สมรส 

o เป็นผูไ้รส้มรรถภาพ พกิาร หรอืมขีอ้บกพรอ่งทางจติ 
ผูส้มคัรทจีะไดร้บัการอนุมตัวิซีา่ประเภทนีนันผูป้กครอง (บดิา/มารดาทแีทจ้รงิ หรอืโดยการสมรสของบดิา 
มารดา) จะตอ้งเป็นผูถ้อืวซีา่ชวัคราวตอ่ไปนี 

 วซีา่ชวัคราวประเภทยา้ยถนิฐานของคูส่มรส ประเภท 309 หรอื 820 
 วซีา่ของบุตรภายใตก้ารปกครอง ประเภท 445 

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิจาก: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/dependent-child-
445 

วซีา่สาํหรบัเด็กทมีสีถานภาพกําพรา้ ประเภท 117 

ผูเ้ยาวท์สีมคัรวซีา่ประเภทนีตอ้งมคีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี 

 ยนืสมคัรขอวซีา่ นอกประเทศออสเตรเลยี 
 อายนุอ้ยกวา่ 18 ปี 
 ไดร้บัการสปอนเซอรจ์ากญาตทิมีคีณุสมบตัดิงันี 

o มคีวามสมัพนัธฉั์นทญ์าตเิชน่เป็น พชีาย พสีาว ปู่ ยา่ ตา ยาย ลงุ ป้า นา้ อา โดยตรง หรอืโดย
การสมรสของญาตนัิน 

o มอีายมุากกวา่ 18 ปีขนึไป 
o เป็นผูถ้อืสญัชาตอิอสเตรเลยี หรอืผูท้มีสีทิธพิํานักอาศยัถาวรในประเทศออสเตรเลยี หรอืผูถ้อื

สญัชาตนิิวซแีลนดท์ไีดร้บัสทิธพิํานักอาศยัถาวรในประเทศออสเตรเลยี  
 เป็นโสด (ไม่ไดส้มรส หรอื หมนัหมาย หรอืมคีวามสมัพนัธฉั์นทส์ามภีรรยากบับุคคลใด) 
 อยูใ่นสถานะภาพทบีดิา มารดาไม่สามารถใหก้ารเลยีงดแูลได ้
 ผ่านหลกัเกณฑก์ารตรวจสขุภาพ และตรวจประวตัอิาชญากรรม 

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิจาก: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/orphan-relative-
117 
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การยนืใบสมคัรขอวซีา่ 

ผูส้มคัรจากประเทศไทย และ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวไม่สามารถยนืสมคัรวซีา่ประเภทนีออนไลน์
ได ้ดงันันตอ้งยนืใบสมคัรดว้ยตนเองไดท้สีาํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC) ประจาํประเทศ
ไทยดาํเนินการโดยบรษิทั VFS Global ซงึโดยปกตทิางสาํนักงานสามารถทาํการเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคล 
(พมิพล์ายนิวมอื และถา่ยภาพ) ไดท้นัทหีลงัจากยนืใบสมคัร  

กรงุเทพฯ เชยีงใหม ่

 
ชนั 28, อาคารเดอะเทรนด ีออฟฟิศ  
สุขมุวทิ ซอย 13แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110  

(ใกลร้ถไฟฟ้าสถานี นานา ทางออกเลข 3) 
โทรศพัท:์ 02 118 7100 
อเีมล: info.auth@vfshelpline.com 
 

 
เลขท ี191, ชนั 6B, อาคารศริพิานิช  
ถนนหว้ยแกว้ ตาํบลสุเทพ อําเภอเมอืง  
เชยีงใหม่ 50200 

(ตรงขา้ม เมญ่าชอ็ปปิงเซน็เตอร ์เชยีงใหม่) 

โทรศพัท:์ 02 118 7100 
อเีมล: info.auth@vfshelpline.com 

 
อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดจ้าก: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand 

 
 

การยนืใบสมคัรจากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ผูส้มคัรทปีระสงคจ์ะยนืใบสมคัรขอวซีา่จากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สามารถสง่ใบสมคัรผ่านทาง
ไปรษณีย ์ไปยงัสาํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC) ประจาํประเทศไทย อา่นขอ้มูลเพมิเตมิ
ดา้นการสง่ใบสมคัรขอวซีา่จากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวไดท้เีว็บไซต ์
www.vfsglobal.com/australia/Laos. 

การตรวจเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์คุคล (Biometrics collection) 

ผูส้มคัรทกุสญัชาตทิสีมคัรขอวซีา่จากประเทศไทย จาํเป็นตอ้งใหข้อ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคลของตนเอง (โดยการ
ถา่ยภาพใบหนา้ และพมิพล์ายนิวมอื) เพอืใชป้ระกอบการพจิารณาใบสมคัร 

การตรวจเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคลทาํไดท้สีาํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC) ทสีาํนักงาน
ในกรงุเทพฯ หรอืสาขาในจงัหวดัเชยีงใหม่ ในการนีผูส้มคัรตอ้งนําหนังสอืเดนิทางตวัจรงิมาดว้ย 

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-
requirements/biometrics. 

ค่าใชจ้า่ยในการสมคัร 
คา่ธรรมเนียมในการยนืใบสมคัรเพอืขอวซีา่นี ผูส้มคัรไม่สามารถขอคนืไดใ้นกรณีทใีบสมคัรขอวซีา่ไม่ไดร้บัการ
อนุมตั ิรวมถงึกรณีทผีูส้มคัรขอยกเลกิการสมคัรดว้ยเหตุใดกต็ามในภายหลงัจากทไีดท้าํการยนืใบสมคัรแลว้ 

นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมใบสมคัรขอวซีา่ทไีดถ้กูกาํหนดไวโ้ดยรฐับาลออสเตรเลยีแลว้ ผูส้มคัรตอ้งจา่ย
คา่ธรรมเนียมในการเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคลใหแ้กส่าํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC)  

ตรวจสอบคา่ธรรมเนียมวซีา่แตล่ะประเภทไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-pricing-estimator 
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คา่ธรรมเนียมของ VFS Global ในการเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคล: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand 

เมอืผูส้มคัรทําการยนืใบสมคัรขอวซีา่ทสีํานกังานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC) 
เรยีบรอ้ยแลว้    

ทางสาํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่(AVAC) จะนําสง่ใบสมคัรมายงัสถานทตูออสเตรเลยีเพอืการพจิารณา ทาง 
(AVAC) จะเป็นผูอ้อกใบเสรจ็คา่ธรรมเนียมและหมายเลข ทผีูส้มคัรสามารถใชเ้พอืตดิตามสถานะใบสมคัรได ้    

ระยะเวลาการพจิารณาใบสมคัร 
ทางภาครวมของหน่วยงาน มกีารประกาศแจง้ระยะเวลาดาํเนินการพจิารณาใบสมคัรทมีกีารเปลยีนแปลงขอ้มูล
ทกุเดอืน เพอืเป็นขอ้มูลใหผู้ส้มคัรทราบโดยประมาณถงึระยะเวลาทใีชใ้นการพจิารณาใบสมคัร ทงันี ระยะเวลา
การพจิารณาใบสมคัรยงัขนึอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เชน่ ปรมิาณของใบสมคัรทไีดร้บัในชว่งฤดกูาลตา่งๆ หรอื
กรณีทผีูส้มคัรมปีระวตัทิซีบัซอ้น หรอืผูส้มคัรยนืใบสมคัรทไีม่สมบูรณ ์ซงึระยะเวลาการพจิารณานีรวมทงัใบ
สมคัรยนืออนไลนแ์ละใบสมคัรทยีนืเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

สาํหรบัระยะเวลาการพจิารณาใบสมคัรในปัจจบุนั สามารถอา่นไดท้:ี 
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times 

ขอ้แนะนําสาํหรบัผูท้ปีระสงคจ์ะเดนิทางในชว่งฤดกูาลทอ่งเทยีว เชน่เดอืนกมุภาพนัธ,์ มนีาคม หรอื เมษายน คอื
ควรยนืใบสมคัรขอวซีา่อยา่งนอ้ยหนึงเดอืนลว่งหนา้ กอ่นกาํหนดวนัเดนิทาง 

โปรดทราบวา่ทางสถานทตูไม่สามารถใหข้อ้มูลสถานะใบสมคัรได ้หากยงัอยูใ่นกาํหนดเวลาของการพจิารณาใบ
สมคัรทไีดม้กีารประกาศไว ้  

ผูส้มคัรไม่ควรดาํเนินการใดๆ ทกีาํหนดเงอืนไขการเดนิทางกอ่นทจีะไดร้บัการแจง้อนุมตัวิซีา่เป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางเจา้หนา้ทไีม่สามารถทาํการเรง่รดัการพจิารณาเพอือาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูส้มคัรทา่นใดทา่น
หนึงเป็นกรณีพเิศษดว้ยเหตผุลทผีูส้มคัรไดท้าํการจอง หรอืไดท้าํการจา่ยคา่เดนิทางลว่งหนา้ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

การยนืเอกสารทรีบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หรอืเอกสารฉบบัจรงิ 
โปรดอยา่จดัสง่เอกสารฉบบัจรงิ นอกจากจะไดร้บัการขอจากเจา้หนา้ทใีนบางกรณีเทา่นัน โปรดยนืสาํเนาเอกสาร
ทผี่านการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง เอกสารใด ๆ ทมีใิชภ่าษาองักฤษจะตอ้งยนืพรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษทแีปลโดย
สถาบนัการแปลทผี่านการรบัรอง  

เอกสารทผีา่นการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง คอื เอกสารทเีจา้หนา้ทจีากสถาบนัทไีดร้บัการรบัรองในประเทศทผีูส้มคัรอาศยั
อยูล่งลายมอืชอื หรอืประทบัตรารบัรองความถกูตอ้งของสาํเนาเอกสาร 

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิในการรบัรองการแปลเอกสารไดท้ ีhttps://immi.homeaffairs.gov.au/help-
support/applying-online-or-on-paper/on-paper/certified-copy 

การเปลยีนแปลงสถานะภาพภายหลงัการยนืใบสมคัร 

หากมกีารเปลยีนแปลงสถานะภาพของผูส้มคัรภายหลงัจากการยนืใบสมคัรแลว้ ผูส้มคัรตอ้งใชแ้บบฟอรม์ 1022 
Notification of Changes in Circumstances เพอืแจง้ใหเ้จา้หนา้ทสีถานทตูทราบถงึสถานะภาพใหมท่ไีด ้
เปลยีนแปลงไป  

สงิทชีว่ยใหก้ารพจิารณาใบสมคัรรวดเรว็ขนึ 

ผูส้มคัรควรตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่ไดย้นืใบสมคัรขอวซีา่ทสีมบูรณ ์พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบการพจิารณาให ้
เพยีงพอสาํหรบัเจา้หนา้ท ีเพราะเจา้หนา้ทอีาจทาํการพจิารณาใบสมคัร จากขอ้มูลทผีูส้มคัรไดย้นืไวใ้นใบสมคัร
เทา่นัน โดยไม่มกีารขอเอกสารเพมิเตมิเพอืพจิารณา 
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หมายเหต:ุ ผูส้มคัรไม่สามารถขอรบัเงนิคา่ธรรมเนียมการขอวซีา่(รวมถงึคา่บรกิารอนืใดทเีกดิขนึ) คนืไดใ้น
กรณีทใีบสมคัรขอวซีา่ไดร้บัการปฏเิสธ  

ขอ้กาํหนดใหท้ําการตรวจสขุภาพ 

โดยทวัไปไม่มขีอ้กาํหนดใหผู้ส้มคัรวซีา่ประเภทนีตรวจสุขภาพ  นอกจากในบางกรณี เชน่   

 ผูส้มคัรทมีกีจิตอ้งเขา้พบตดิตอ่กบัโรงพยาบาล รวมถงึสถานพยาบาล  เพอืเยยีมเยอืนหรอืดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 

 ผูส้มคัรทมีอีายมุากกวา่ 75 ปี 

 ผูส้มคัรทมีอีาการบ่งชวีา่ผูส้มคัรอาจมสีขุภาพไม่แข็งแรงตามขอ้กาํหนดมาตรฐาน 

 ผูส้มคัรทปีระสงคจ์ะอยู่ในประเทศออสเตรเลยีนานกวา่ 6 เดอืนขนึไป 

ทางกระทรวงฯ ไดม้กีารใชร้ะบบการตรวจและบนัทกึผลสขุภาพแบบอเิล็กทรอนิกส ์(E-Health) โดยทวัไปการ
ตรวจสขุภาพจะพงึทาํภายหลงัจากการยนืใบสมคัรเทา่นัน โดยเจา้หนา้ทจีะจดัสง่จดหมายใหด้าํเนินการตรวจ
สขุภาพ (Health Assessment) ทางอเีมล (e-mail) โทรสาร หรอืทางไปรษณีย ์โดยจดหมายจะระบุรายละเอยีด
และเลขหมายเพอืการตรวจสขุภาพ ผูส้มคัรจะตอ้งนําจดหมายนีสง่ใหแ้พทยใ์ชเ้ป็นขอ้มูลในการนําสง่ผลการ
ตรวจทางอเิล็กทรอนิกส ์ 

การตรวจสขุภาพนีตอ้งทาํโดยแพทยแ์ละโรงพยาบาลไดร้บัการแตง่ตงัจากแผนกวซีา่ของสถานทตูออสเตรเลยี 
กรงุเทพฯ เทา่นัน  

ผูส้มคัรสามารถอา่นขอ้มูลเพมิเตมิเกยีวกบัรายนามแพทยไ์ดจ้ากเว็ปไซดต์อ่ไปนี: 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list 

หมายเหต:ุ ในบางกรณีแพทยอ์าจตอ้งการขอ้มลูดา้นสขุภาพเพมิเตมิ หรอืตอ้งการตดิตามประเมนิผลทางการ
แพทย ์อาจมกีารขอใหผู้ส้มคัรเขา้รบัการตรวจสขุภาพมากกวา่ 1 ครงั  

การตรวจประวตัอิาชญากรรม 

ผูส้มคัรตอ้งสง่ใบรบัรองการสอบประวตัอิาชญากรรมจากสาํนักงานตาํรวจแห่งชาต ิหรอืหน่วยงานทบีงัคบัใช ้
กฎหมายจากทกุประเทศทผีูส้มคัรไดเ้คยพํานักอาศยัเป็นระยะเวลารวมตงัแต ่12 เดอืนขนึไป ภายในชว่ง
ระยะเวลา10 ปีทผี่านมา  

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดจ้าก: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-
locations/list 

ในกรณีทผีูส้มคัรไดร้บัการขอใหนํ้าสง่ใบรบัรองการสอบประวตัอิาชญากรรมของกรมตาํรวจจากประเทศ
ออสเตรเลยี ผูส้มคัรตอ้งกรอกใบสมคัรของ Australian Federal Police (AFP) National Police Check application 

form แบบฟอรม์นีมใีหท้เีว็ปไซด:์ https://www.afp.gov.au/what-we-do/services/criminal-records/national-
police-checks 

วซีา่ของประเทศออสเตรเลยี 

ขอ้มูลของวซีา่สาํหรบัผูเ้ดนิทางไปยงัประเทศออสเตรเลยีเป็นแบบอเิล็กทรอนิกส ์กล่าวคอื หลกัฐานทแีสดงวา่
ผูส้มคัรไดร้บัการอนุมตัวิซีา่นัน จะไม่ถกูประทบัตดิตราลงในหนังสอืเดนิทาง แตร่ายละเอยีดของวซีา่จะถกูบนัทกึ
อยูใ่นระบบขอ้มูลโดยเชอืมโยงกบัเลขหมายรายละเอยีดจากหนังสอืเดนิทางของผูไ้ดร้บัการอนุมตัวิซีา่ 
เมอืผูส้มคัรไดร้บัการอนุมตัวิซีา่ของประเทศออสเตรเลยีเรยีบรอ้ยแลว้ จะไดร้บัจดหมายแจง้ผลวซีา่ซงึจะระบุ
รายละเอยีดเกยีวกบัเงอืนไขของวซีา่นัน อาทเิชน่ ระยะเวลาของวซีา่ และเงอืนไขการเดนิทางเขา้ประเทศ ผูส้มคัร



 

วซีา่เพอืยา้ยถนิฐานของบุตร/เด็ก (ประเภท 101, 102, 445 และ 117)  |  6
 

ควรเก็บรกัษาจดหมายดงักล่าวเพอืเป็นหลกัฐานประกอบการเดนิทาง และหลกัฐานดงักลา่วจะชว่ยในการ
ตรวจสอบสถานะวซีา่ผ่านทางระบบออนไลนใ์นเว็ปไซดข์องกระทรวงฯ ทเีรยีกวา่ VEVO   

การใหบ้คุคลอนืตดิตอ่กบัทางสถานทตูในนามของผูส้มคัร 

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของประเทศออสเตรเลยี กาํหนดใหแ้ผนกวซีา่ไม่สามารถตอบคาํถามจาก
บุคคลทไีม่ไดร้บัมอบอาํนาจจากผูส้มคัร ซงึรวมถงึผูท้ใีหก้ารสนับสนุน (สปอนเซอร)์ใบสมคัรดว้ย หากผูส้มคัร
ประสงคจ์ะแตง่ตงัใหบุ้คคลอนืตดิตอ่รบัทราบขอ้มูลเกยีวกบัใบสมคัรนัน ผูส้มคัรจะตอ้งระบุการมอบอาํนาจเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร   

การมอบอาํนาจเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายหลงัจากการยนืใบสมคัรแลว้สามารถทาํไดโ้ดย 

 กรอกฟอรม์ 956 หรอื 956A ซงึตอ้งลงลายมอืชอื ทงัจากผูส้มคัรและผูท้รีบัการแตง่ตงัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
หรอื 

 แจง้เจา้หนา้ททีางอเีมล ์หรอืทางจดหมาย ระบชุอืและทอียูผู่ท้ตีอ้งการแตง่ตงัใหด้าํเนินการรบัทราบแทน 

ขอ้มูลเพมิเตมิเพอืแตง่ตงับุคคลอนือา่นไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-
with-your-application/overview 

ขอ้มูลเพมิเตมิเพอืแตง่ตงัเอเจนทอ์า่นไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-
with-your-application/using-a-migration-agent 
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รายการเอกสารประกอบใบสมคัร: 
เมอืทาํการสมคัรขอวซีา่ ผูส้มคัรตอ้งแนบเอกสารทเีกยีวขอ้งเพอืประกอบการพจิารณา เอกสารบางชนิดอาจใชเ้วลา
ในการจดัหา ดงันันผูส้มคัรควรเตรยีมเอกสารใหพ้รอ้มเมอืยนืใบสมคัร ทางเจา้หนา้ทสีามารถทาํการพจิารณา
โดยใชเ้ฉพาะเอกสารทไีดนํ้าสง่มาพรอ้มใบสมคัรเทา่นัน ฉะนันเพอืประโยชนข์องผูส้มคัรเอง ควรเตรยีมเอกสาร
ใหพ้รอ้มพจิารณา 

รายการเอกสารทไีดร้ะบุไว ้รวมถงึ เอกสารสว่นตวั ขอ้มลูดา้นสขุภาพ  และประวตัอิาชญากรรม จาํเป็นในการ
ประกอบการพจิารณาใบสมคัร 

ในบางกรณีเจา้หนา้ทอีาจทาํการขอเอกสารหรอืขอขอ้มลูเพมิเตมิจากผูส้มคัรในภายหลงั 

รายการเอกสาร 

 ฟอรม์ 47CH (สาํหรบัวซีา่ประเภท 101) กรอกเป็นภาษาองักฤษ และลงนามโดยผูส้มคัร หรอื ผูป้กครอง
ตามกฎหมายในกรณีทผีูส้มคัรอายตุาํกวา่ 16 ปี 

 ฟอรม์ 40CH (สาํหรบัวซีา่ประเภท 101) กรอกเป็นภาษาองักฤษ และลงนามโดยสปอนเซอร ์
 ฟอรม์ 918 (สาํหรบัวซีา่ประเภท 445) กรอกใบสมคัรเป็นภาษาองักฤษ ลงนามโดยผูส้มคัร หรอื 

ผูป้กครองตามกฎหมายในกรณีทผีูส้มคัรอายตุาํกวา่ 16 ปี และสปอนเซอร ์
 ชาํระคา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ สามารถอา่นขอ้มูลเพมิเตมิเกยีวกบัคา่ธรรมเนียมรายบุคคลไดจ้าก 
 รปูถา่ยปัจจบุนั ขนาดทาํหนังสอืเดนิทาง 2 รปู (ของผูส้มคัรแตล่ะบุคคล) 
 สาํเนาสตูบิตัร และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ทรีบัรองสาํเนาถกูตอ้งแลว้ (ของผูส้มคัรทมีอีายตุงัแต ่

7 ปีขนึไป) 
 สาํเนาทะเบยีนบา้นหรอืเอกสารราชการอยา่งอนืทแีทนได ้ของผูส้มคัร (และของผูอ้าศยัทงัหมดทอียูใ่น

ทะเบยีนบา้นเดยีวกนักบัผูส้มคัร)  
 สาํเนาหนังสอืเดนิทางทกุหนา้ทมีปีระวตักิารเดนิทาง (ในกรณีทมีหีนังสอืเดนิทาง) กรุณาตรวจสอบวา่ 

รายละเอยีดของหนังสอืเดนิทาง การสะกดชอื นามสกลุ และรายละเอยีดตา่งๆ จะตอ้งตรงกบัเอกสารฉบบั
อนืๆ ของทงัหมด 

 ใบรบัรองการเปลยีนชอื/ สกลุ อยา่งเป็นทางการ ในกรณีมกีารเปลยีนของผูส้มคัรทกุคนทมีชีอือยูใ่นใบ
สมคัรขอวซีา่ 

 สาํเนาใบมรณบตัร ในกรณีทบีดิาหรอืมารดาเสยีชวีติ 

วซีา่สําหรบับุตร(ผูเ้ยาว)์ หรอื บุตรทอียู่ภายใตก้ารปกครอง 

 สาํเนาเอกสารแสดงสถานภาพของบดิา และ/หรอืมารดาแสดงการเป็นผูม้ถีนิฐานพํานักถาวรในประเทศ
ออสเตรเลยี หรอืถอืสญัชาตอิอสเตรเลยี 

 ในกรณีทผีูส้มคัรทมีอีาย ุ18 ปีหรอืมากกว่า นับจากวนัยนืใบสมคัร จะตอ้งยนืเอกสารตอ่ไปนี : 
o การไดร้บัการปกครองเลยีงดจูากบดิาหรอืมารดาทถีอืสทิธพิํานักในประเทศออสเตรเลยี และ 
o หลกัฐานทางการศกึษาในอดตีและปัจจบุนั (สาํหรบัผูส้มคัรวซีา่ประเภท 101 ทมีอีาย ุ18 ปีขนึ

ไป จะตอ้งเป็นนักศกึษาแบบเต็มเวลาของภาคเรยีนปกตใินระดบัการศกึษาทสีงูกวา่มธัยมศกึษา
ขนึไป เชน่ ระดบัวชิาชพี ไปจนถงึระดบัวทิยาลยั ยกเวน้บุคคลพกิาร) และ  

o หลกัฐานการประกอบอาชพีในปัจจบุนัของผูส้มคัร   
 ในกรณีทผีูส้มคัรมอีายุตาํกวา่ 18 ปีนับจากวนัยนืใบสมคัร เจา้หนา้ตอ้งพจิารณาเรอืงขอ้กาํหนดความ

ยนิยอมจากบดิา หรอืมารดาทมีไิดย้า้ยถนิฐาน ผูโ้ดยสมคัรจะตอ้งยนืเอกสารตอ่ไปนี : 
o ฟอรม์ 1229 กรอกโดยผูป้กครองทมีไิดย้า้ยถนิฐาน หรอื 
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o เอกสารทแีสดงวา่ผูป้กครองทยีา้ยถนิฐานมเีอกสารสทิธใินการปกครองแตผู่เ้ดยีว เชน่บนัทกึของ
ทะเบยีนหยา่ ปก14 หรอืใบมรณะบตัรของผูป้กครองทมีไิดย้า้ยถนิฐาน 

วซีา่สําหรบับุตรบุญธรรม 

 เอกสารทางราชการจากศูนยอ์าํนวยการรบัเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศไทยหรอืประเทศลาว (Child 

Adoption Centre) รบัรองวา่ในระหวา่งการดาํเนินการรบับุตรบุญธรรมตามกฎระเบยีบนัน ผูเ้ยาวไ์ดอ้ยู่
ในสถานภาพพรอ้มรบัเป็นบตุรบุญธรรมได ้เอกสารดงักลา่วควรระบวุา่บดิาและ/หรอื มารดาบุญธรรมได ้
สทิธกิารเป็นบดิาและ/หรอื มารดาบุญธรรมโดยชอบตามกฎหมายการรบับุตรบุญธรรม โปรดทราบวา่
สปอนเซอรส์ญัชาตไิทยหรอืสญัชาตลิาวตอ้งเป็นผูถ้อืสญัชาตอิอสเตรเลยีแลว้ในขณะดาํเนินการรบับุตร
บุญธรรม และตอ้งดาํเนินการรบับุตรบุญธรรมอยา่งถกูกฎหมาย ตามกระบวนการระหวา่งประเทศ (Inter-

Country Adoption) ผ่านศนูยอ์าํนวยการรบัเด็กเป็นบุตรบุญธรรม(Child Adoption Centre) ใน
ประเทศไทยหรอืของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวเทา่นัน สถานทตูออสเตรเลยี กรงุเทพฯ ไม่
สามารถยุง่เกยีวกบักระบวนการรบับุตรบุญธรรมดงักลา่ว 

 เอกสารและหลกัฐานทแีสดงวา่บดิาและ/หรอื มารดาทดีาํเนินเรอืงรบับุตรบุญธรรมฝ่ายใดฝ่ายหนึง ได ้
พํานักอาศยัอยูน่อกประเทศออสเตรเลยีเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 12 เดอืนในชว่งของการดาํเนินการขอรบั
บุตรบุญธรรม 

วซีา่สําหรบัเดก็ทมีสีถานภาพกําพรา้ 

 หลกัฐานยนืยนัสถานภาพกาํพรา้ เชน่ หลกัฐานการเสยีชวีติ (ใบมรณบตัร) ของบดิาและมารดาของ
ผูส้มคัร หลกัฐานวา่บดิามารดาของผูส้มคัรไมส่ามารถใหก้ารดแูลบุตรได ้(คาํสงัจากศาล หลกัฐานทาง
การแพทย)์ หรอื หลกัฐานการหายสาบสญูของบดิาและมารดา (คาํพพิากษาจากศาลใหเ้ป็นบุคคล
สาบสญู)  

 สาํเนาเอกสารแสดงสถานภาพของสปอนเซอรว์า่เป็นผูม้ถีนิพํานักถาวรหรอืถอืสญัชาตอิอสเตรเลยี 
 สปอนเซอรจ์ะตอ้งยนืเอกสารตอ่ไปนี :  

o หลกัฐานความสมัพนัธว์า่เป็นพ ีนอ้ง ปู่ ยา่ ตา ยาย ลงุป้า นา้อา หรอื หลาน (หรอืเทยีบเทา่โดย
การสมรส) 

o เป็นผูม้ถีนิพํานักอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีอยา่งถกูกฎหมายในระยะเวลาทเีหมาะสม (ไม่นอ้ย
กวา่ 2 ปี) และ 

o มอีายตุงัแต ่18 ปีหรอืมากกวา่ 
 สปอนเซอรจ์ะตอ้งมคีณุสมบตัติามขอ้ตอ่ไปนีขอ้ใดขอ้หนึง ในกรณีตอ้งการอปุการะผูเ้ยาวท์มีอีายนุอ้ย

กวา่ 18 ปี 
o มเีอกสารแสดงสทิธเิป็นผูจ้ดัการดแูลเด็กตามกฎหมายแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ซงึรวมถงึสทิธใินการ

ตดัสนิใจเรอืงยา้ยถนิฐานของเด็กจากถนิอาศยัเดมิ 
o ในกรณีทบีุคคลอนืไดร้บัแต่งตงัใหเ้ป็นผูด้แูลตดัสนิในขอ้ตน้นี สปอนเซอรจ์ะตอ้งแสดงเอกสาร

ยนืยนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรทรีาชการรบัรอง(Statutory Declaration) จากบุคคลดงักลา่ว
อนุญาตใหเ้ด็กยา้ยถนิฐาน 

o เอกสารระบุคาํสงัจากศาลอนุญาตใหนํ้าเด็กออกจากประเทศเป็นการถาวรได ้
o มคีาํสงัศาลครอบครวัของประเทศออสเตรเลยีใหเ้ป็นผูด้แูลตดัสนิใจเรอืงยา้ยถนิฐานของเด็ก

จากถนิอาศยัเดมิ  
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รายการขอ้มูล เอกสารจากสปอนเซอร ์

 สาํเนาหนังสอืเดนิทางของสปอนเซอร ์

 หลกัฐานการถอืสญัชาตอิอสเตรเลยี หรอืหลกัฐานการเป็นผูถ้อืวซีา่ถาวรในประเทศออสเตรเลยี หรอื
เป็นชาวนิวซแีลนดท์ไีดร้บัอนุญาตตามกฎหมายใหม้สีทิธสิปอนเซอรต์าม ฟอรม์ 40CH  และตามหนังสอื
คูม่อื 2 “การยา้ยถนิฐานของบุตร/เด็ก” ซงึมอียูใ่นเว็บไซตข์องกระทรวง www.homeaffairs.gov.au 
ทงันี สปอนเซอรช์าวนิวซแีลนดจ์าํเป็นตอ้งตรวจสขุภาพและสอบประวตัอิาชญากรรมดว้ย 

 หลกัฐานยนืยนัถงึความสามารถทางดา้นการเงนิของสปอนเซอร ์ทจีะชว่ยและรบัดแูลการยา้ยถนิฐาน
ของผูส้มคัร (เชน่ หลกัฐานแสดงการทาํงาน ใบแจง้ประเมนิภาษ ีเอกสารทางธรุกจิในกรณีประกอบธรุกจิ
สว่นตวั เอกสารแสดงบํานาญจากการเกษียณ ในกรณีทเีกษียณจากการทาํงานและตอ้งเลยีงดตูนเอง) 
หากยนืหลกัฐานการใหก้ารรบัรองดา้นการเงนิไม่เพยีงพอ สปอนเซอรอ์าจถกูขอใหด้าํเนินการยนืใบ
รบัประกนัการสนับสนุน (Assurance of Support) 

 ในกรณีทผีูส้มคัร/ เด็กมอีายนุอ้ยกว่า 18 ปี สปอนเซอร ์และคูส่มรส (สาํหรบัประเภทวซีา่ของเด็ก) 
จะตอ้งยนืเอกสารตอ่ไปนี :  

o ใบรบัรองการสอบประวตัเิต็มรปูแบบจาก กรมตาํรวจประเทศออสเตรเลยี (Complete 

Disclosure)  หาก ไดพ้ํานักอาศยัอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีเป็นระยะเวลารวมตงัแต ่12 เดอืน
ขนึไปตงัแต ่อายคุรบ16 ปีบรบิูรณ ์ และ 

o ใบรบัรองการสอบประวตัจิากประเทศอนืๆนอกเหนือจากประเทศออสเตรเลยี ทไีดพ้ํานักอาศยั
เป็นระยะเวลารวมตงัแต ่12 เดอืนขนึไปภายในระยะเวลา 10 ปีทผี่านมา ตงัแตอ่ายคุรบ16 ปี
บรบิูรณ ์  

ใบรบัรองการสอบประวตัจิากประเทศออสเตรเลยี ตอ้งออกโดย กรมตาํรวจประเทศออสเตรเลยี 
(Australian Federal Police) เทา่นัน ใบอนุญาตอนืเชน่ทาํงานกบัผูเ้ยาว ์หรอืใบรบัรองการสอบประวตัิ
จากกรมตาํรวจระดบัมลรฐั ทไีม่ใชก่รมตาํรวจประเทศออสเตรเลยี (Australian Federal Police) จะไม่
สามารถนํามาประกอบการพจิารณาได ้

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดจ้าก: http://www.afp.gov.au/what-we-do/police-checks.aspx  

Telephone number:   (+662) 6202 3333 

ในการกรอกแบบฟอรม์คาํรอ้งขอใบรบัรองการสอบประวตั ิ(NPC) กรณุาเลอืก Code 33 Section 8: 

Purpose of Check ในแบบฟอรม์ และผูส้มคัรตอ้งเปิดเผยชอื/สกลุทงัหมดทเีคยใชม้ากอ่นในอดตี 
หากสมคัรยนืขอใบรบัรองการสอบประวตัทิางอนิเทอรเ์น็ต ใน Section 3.3 กรณุาเลอืกหวัขอ้ 
‘Commonwealth Purpose/Employment’ และ ‘Immigration/Citizenship’  
  

หมายเหต:ุ ผุส้มคัรไม่ตอ้งทาํการพมิพล์ายนิวมอืเมอืทาํการขอใบรบัรองสอบประวตั ิ(NPC) ของ
ประเทศออสเตรเลยี 

  

กระทรวงกจิการภายใน 

สถานเอกอคัรราชทูตออสเตรเลยี กรุงเทพฯ 

www.thailand.embassy.gov.au 

 


