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การขอสญัชาตอิอสเตรเลยี โดยสทิธติามบดิา หรอื 
มารดา 

ขอ้มูลและรายการเอกสารประกอบใบสมคัร  

(สําหรบัประเทศไทย และ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว) 

 

ผูส้มคัรทมีสีทิธใินการสมคัรขอสญัชาตอิอสเตรเลยี 

คณุสมบตัขิองผูส้มคัรเพอืขอสญัชาตอิอสเตรเลยีคอื 

 เป็นผูถ้อืกาํเนิดนอกประเทศออสเตรเลยีตงัแตว่นัท ี26 มกราคม 2492 เป็นตน้มา และ 

 บดิา หรอื มารดา เป็นผูถ้อืสญัชาตอิอสเตรเลยีเมอืผูส้มคัรไดถ้อืกาํเนิด 

ในกรณีทบีดิา มารดาไดส้ทิธถิอืสญัชาตอิอสเตรเลยีโดยถอืกาํเนิดนอกประเทศออสเตรเลยี หรอืไดม้าโดยการเป็น
บุตรบุญธรรม บดิา มารดาจะตอ้งไดอ้าศยัอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีเป็นเวลา 2 ปีอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย 

หากผูส้มคัรถอืกาํเนิดนอกประเทศออสเตรเลยี หรอื นิวกนีิ กอ่นวนัท ี26  มกราคม 2492 ผูส้มคัรอาจไดร้บัสทิธิ
ในกรณีดงัตอ่ไปนี 

 บดิา หรอื มารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึงเป็นผูถ้อืสญัชาตอิอสเตรเลยีกอ่นวนัท ี26  มกราคม 2492 และ 

 บดิา หรอืมารดานันไดถ้อืกาํเนิดในประเทศออสเตรเลยี หรอื นิวกนีิ หรอืทาํการโอนสญัชาตใินประเทศ
ออสเตรเลยีกอ่นทผีูส้มคัรจะถอืกาํเนิด 

ขอ้มูลเพมิเตมิ: https://immi.homeaffairs.gov.au/citizenship/become-a-citizen/by-descent 

เอกสารทใีชป้ระกอบใบสมคัร 

รายการเอกสารทตีอ้งใชใ้นการสมคัร 

 หลกัฐานยนืยนัตวัตนของบุคคล 

 เอกสารประกอบการพจิารณา 

 ใบรบัรองผลการสอบประวตัอิาชญากรรม (ในกรณีทผีูส้มคัรมอีาย1ุ8 ปีขนึไป) 

เอกสารของ บดิา มารดาทตีอ้งแสดงนอกเหนือจากหนงัสอืเดนิทางออสเตรเลยี 

ขอ้แนะนําคอืควรเตรยีมยนืเอกสารสจูบิตัร พรอ้มกบัหนังสอืเดนิทางของออสเตรเลยี 

การสมคัรขอสญัชาตใิหบ้ตุร-ธดิาทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 ปี 

ใบสมคัรสาํหรบัผูส้มคัรทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 ปี ตอ้งมผีูป้กครองเป็นผูย้นืใบสมคัรให ้ 
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กฎหมายของการใหส้ญัชาตนัินระบุความหมายของนิยามคาํจาํกดัความใวใ้นกฎหมายการสมคัร ปี 2007 ของคาํ
วา่ “ผูป้กครอง” วา่ 

 เป็นบดิา มารดาของผูเ้ยาวผ์ูนั้น นอกจากจะมคีาํสงัศาลของประเทศออสเตรเลยีวา่ผูใ้หก้าํเนิดไม่มสีทิธใิน
การปกครอง หรอื 

 บุคคลใดบุคคลหนึงมสีทิธใินการปกครองดแูลอนัเนืองจากคาํตดัสนิของศาล หรอื 

 บุคคลใดบุคคลหนึงทไีดร้บัสทิธเิป็นผูป้กครองตามกฎหมายอนัเนืองจากกฎหมายทกีาํหนดไวข้อง
ประเทศออสเตรเลยี หรอืกฎหมายของตา่งประเทศ สบืเนืองมาจากการรบัเป็นบุตรบุญธรรม หรอืจาก
คาํสงัของศาลทรีะบุไว ้

ภายใตก้ฎหมายประเทศไทย การทมีชีอืของบดิาแจง้ไวใ้นสูจบิตัรนัน บดิาอาจไมม่สีทิธใินการปกครองในกรณีที
มไิดท้าํการจดทะเบยีนสมรสกบัมารดาผูใ้หก้าํเนิดในขณะทผีูเ้ยาวไ์ดถ้อืกาํเนิด ในกรณีเชน่นีควรใหบ้ดิา และ
มารดาของผูเ้ยาวนั์นลงลายชอืเป็นลายลกัษณอ์กัษรในใบสมคัรทงัสองฝ่ายเพอืป้องกนัปัญหาอนืๆทอีาจมขีนึได ้

ผูท้สีามารถดําเนินการรบัรองเอกสารยนืยนัตวับคุคล 

บุคคลทสีามารถลงนามยนืยนัตวัตนของบุคคล รวมถงึแบบฟอรม์ 1195 และ กาํกบัรปูถา่ยตอ้งมคีณุสมบตัิ
ดงัตอ่ไปนี 

 เป็นผูด้าํรงหนา้ทใีนสายงานทรีะบุไวใ้นรายการอาชพีทไีดก้าํหนดไว ้(designated list of occupations) 

 เป็นผูถ้อืสญัชาตอิอสเตรเลยี หรอืในกรณีทสีมคัรจากนอกประเทศ เป็นผูถ้อืสญัชาตขิองประเทศที
ผูส้มคัรอาศยัอยู ่ในกรณีทไีม่มผีูถ้อืสญัชาตอิอสเตรเลยีทสีามารถยนืยนัใหไ้ด ้

และ 

 ไดรู้จ้กักนัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 ปีขนึไป หรอืไดรู้จ้กัผูส้มคัรตงัแตถ่อืกาํเนิดในกรณีทผีูส้มคัรมอีายนุอ้ย
กวา่ 1 ปี 

 ไม่มคีวามสมัพนัธเ์ป็นเครอืญาตกิบัผูส้มคัร ไม่วา่โดยการสมรส หรอืความสมัพนัธเ์ฉกเชน่สาม-ีภรรยา
โดยมไิดจ้ดทะเบยีนสมรส  

 สามารถตดิตอ่ไดท้างโทรศพัทใ์นเวลาทาํการปกต ิ

หมายเหต ุ กรณีทผีูส้มคัรมอีายนุอ้ยกวา่ 1 ปี แนะนําใหย้นืยนัโดยกมุารแพทย ์หรอืพยาบาลผดงุครรภ ์

การสมคัรขอวซีา่ 

ผูส้มคัรสามารถทาํการยนืใบสมคัรขอสญัชาตทิางอนิเทอรเ์นท ดว้ยระบบออนไลนผ์่านทาง ImmiAccount ซงึเป็น
การอาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูส้มคัรทมีอีายนุอ้ยกวา่ 1 ปี 

สมคัรออนไลน ์

สามารถเขา้สูร่ะบบไดท้เีวป้ไซด ์https://online.immi.gov.au/lusc/login. 

การยนืใบสมคัรขอวซีา่ออนไลนผ์่านทาง ImmiAccount ผูส้มคัรจะตอ้งยนืใบสมคัรพรอ้มกบัแนบเอกสารทใีช ้
ประกอบการพจิารณาโดยถา่ยโอนขอ้มูล (upload) เอกสารทงัหมดสมคัรผ่านทางระบบในเวลาเดยีวกนั  

สํานักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC)  

ผูส้มคัรสามารถยนืใบสมคัรไดท้สีาํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC)ประจาํประเทศไทย ซงึ
ดาํเนินงานโดย VFS Global  โดยการทาํนัดลว่งหนา้  
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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 6, อาคารศริพิานิช  
ถนนหว้ยแกว้ ตําบลสุเทพ อําเภอเมอืง  
เชยีงใหม่ 50200 

(ตรงขา้ม เมญ่าชอ็ปปิงเซน็เตอร ์เชยีงใหม)่ 

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

 
 
อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดท้:ี www.vfsglobal.com/Australia/Thailand 
 

 

การยนืใบสมคัรจากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ผูส้มคัรทปีระสงคจ์ะยนืใบสมคัรขอวซีา่จากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สามารถยนืใบสมคัรออนไลน์
ผ่านทาง ImmiAccount ใบสมคัรบางประเภทสมารถจดัสง่ไดท้างไปรษณีย ์อา่นขอ้มูลเพมิเตมิดา้นการสง่ใบสมคัร
ขอวซีา่จากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวไดท้เีว็บไซต ์www.vfsglobal.com/australia/Laos. 

ค่าใชจ้า่ยในการสมคัร 

คา่ธรรมเนียมในการยนืใบสมคัรนี ผูส้มคัรไม่สามารถขอคนืไดใ้นกรณีทใีบสมคัรขอสญัชาตไิม่ไดร้บัการอนุมตั ิ

รวมถงึกรณีทผีูส้มคัรขอยกเลกิการสมคัรดว้ยเหตใุดก็ตามในภายหลงัจากทไีดท้าํการยนืใบสมคัรแลว้ 

นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมใบสมคัรทไีดถู้กกาํหนดไวโ้ดยรฐับาลออสเตรเลยีแลว้ ผูส้มคัรตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนียม
การยนืใบสมคัรใหแ้กส่าํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC)  

 

ตรวจสอบคา่ธรรมเนียมใบสมคัรแตล่ะประเภทไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-pricing-
estimator. 

คา่ธรรมเนียมของ VFS Global: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand 

ภายหลงัจากยนืใบสมคัรทสีํานักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC)     

ทางสาํนักงานเพอืการยนืใบสมคัร(AVAC) จะนําสง่ใบสมคัรมายงัสถานทตูออสเตรเลยีเพอืการพจิารณา ทาง 
(AVAC) จะเป็นผูอ้อกใบเสรจ็คา่ธรรมเนียมและหมายเลขเพอืผูส้มคัรสามารถใชต้ดิตามสถานะใบสมคัรได ้    

ระยะเวลาการพจิารณาใบสมคัร 

ทางภาครวมของหน่วยงาน มกีารประกาศแจง้ระยะเวลาดาํเนินการพจิารณาใบสมคัรทมีกีารเปลยีนแปลงขอ้มูลทกุ
เดอืน เพอืเป็นขอ้มูลใหผู้ส้มคัรทราบโดยประมาณถงึระยะเวลาทใีชใ้นการพจิารณาใบสมคัร ทงันี ระยะเวลาการ
พจิารณาใบสมคัรยงัขนึอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เชน่ ปรมิาณของใบสมคัรทไีดร้บัในชว่งฤดกูาลตา่งๆ หรอืกรณี
ทผีูส้มคัรมปีระวตัทิซีบัซอ้น หรอืผูส้มคัรยนืใบสมคัรทไีม่สมบูรณ ์ซงึระยะเวลาการพจิารณานีรวมทงัใบสมคัรยนื
ออนไลนแ์ละใบสมคัรทยีนืเป็นลายลกัษณอ์กัษร  
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สาํหรบัระยะเวลาการพจิารณาใบสมคัรในปัจจบุนั สามารถอา่นไดท้ ี
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-
times.  

โปรดทราบวา่ทางสถานทตูไม่สามารถใหข้อ้มูลสถานะใบสมคัรได ้หากยงัอยูใ่นกาํหนดเวลาของการพจิารณาใบ
สมคัรทไีดม้กีารประกาศไว ้  

ทางเจา้หนา้ทไีม่สามารถทาํการเรง่รดัการพจิารณาเพอือาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูส้มคัรทา่นใดทา่นหนึงเป็น
กรณีพเิศษดว้ยเหตผุลทผีูส้มคัรไดด้าํเนินการจา่ยคา่เดนิทางลว่งหนา้ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

การยนืเอกสารทรีบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หรอืเอกสารฉบบัจรงิ 
โปรดอยา่จดัสง่เอกสารฉบบัจรงิ นอกจากจะไดร้บัการขอจากเจา้หนา้ทใีนบางกรณีเทา่นัน โปรดยนืสาํเนาเอกสารที
ผ่านการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง เอกสารใด  ๆทมีใิชภ่าษาองักฤษจะตอ้งยนืพรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษทแีปลโดยสถาบนั
การแปลทผีา่นการรบัรอง  

เอกสารทผีา่นการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง คอื เอกสารทเีจา้หนา้ทจีากสถาบนัทไีดร้บัการรบัรองในประเทศทผีูส้มคัรอาศยั
อยูล่งลายมอืชอื หรอืประทบัตรารบัรองความถกูตอ้งของสาํเนาเอกสาร 

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

สงิทชีว่ยใหก้ารพจิารณาใบสมคัรรวดเรว็ขนึ 

ผูส้มคัรควรตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่ไดย้นืใบสมคัรทสีมบูรณ ์พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบการพจิารณาใหเ้พยีงพอสาํหรบั
เจา้หนา้ท ีเพราะเจา้หนา้ทอีาจทาํการพจิารณาใบสมคัร จากขอ้มูลทผีูส้มคัรไดย้นืไวใ้นใบสมคัรเทา่นัน โดยไม่มี
การขอเอกสารเพมิเตมิเพอืพจิารณา 
 
หมายเหต:ุ ผูส้มคัรไม่สามารถขอรบัเงนิคา่ธรรมเนียมการขอสญัชาต(ิรวมถงึคา่บรกิารอนืใดทเีกดิขนึ) คนืไดใ้น
กรณีทใีบสมคัรไดร้บัการปฏเิสธ  

การใหบ้คุคลอนืตดิตอ่กบัทางสถานทตูในนามของผูส้มคัร 

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของประเทศออสเตรเลยี กาํหนดใหเ้จา้หนา้ทไีม่สามารถตอบคาํถามจากบุคคล
ทไีม่ไดร้บัมอบอาํนาจจากผูส้มคัร ซงึรวมถงึผูท้ใีหก้ารสนับสนุนใบสมคัรดว้ย หากผูส้มคัรประสงคจ์ะแตง่ตงัให ้
บุคคลอนืตดิตอ่รบัทราบขอ้มูลเกยีวกบัใบสมคัรนัน ผูส้มคัรจะตอ้งระบุการมอบอาํนาจเป็นลายลกัษณอ์กัษร   

การมอบอาํนาจเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายหลงัจากการยนืใบสมคัรแลว้สามารถทาํไดโ้ดย 

 กรอกฟอรม์ 956 หรอื 956A ซงึตอ้งลงลายมอืชอื ทงัจากผูส้มคัรและผูท้รีบัการแตง่ตงัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
หรอื 

 แจง้เจา้หนา้ททีางอเีมล ์หรอืทางจดหมาย ระบุชอืและทอียูผู่ท้ตีอ้งการแตง่ตงัใหด้าํเนินการรบัทราบแทน 

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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การขอหนังสอืเดนิทางภายหลงัจากใบสมคัรขอสญัชาตไิดร้บัการอนุมตั ิ

การดาํเนินการขอหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) นันดาํเนินการโดยกระทรวงตา่งประเทศของประเทศออสเตรเลยี 
Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) โปรดอา่นขอ้มูลสาํหรบัการขอหนังสอืเดนิทางไดท้ ี
http://www.thailand.embassy.gov.au/bkok/Consular_P2.html 

http://www.passports.gov.au 
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รายการเอกสารประกอบใบสมคัร: 

เมอืทาํการสมคัรขอวซีา่ ผูส้มคัรตอ้งแนบเอกสารทเีกยีวขอ้งเพอืประกอบการพจิารณา เอกสารบางชนิดอาจใชเ้วลาใน
การจดัหา ดงันันผูส้มคัรควรเตรยีมเอกสารใหพ้รอ้มเมอืยนืใบสมคัร ทางเจา้หนา้ทสีามารถทาํการพจิารณาโดยใช ้
เฉพาะเอกสารทไีดนํ้าสง่มาพรอ้มใบสมคัรเทา่นัน ฉะนันเพอืประโยชนข์องผูส้มคัรเอง ควรเตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม
พจิารณา 

รายการเอกสารทไีดร้ะบุไว ้จาํเป็นในการประกอบการพจิารณาใบสมคัร 

ในบางกรณีเจา้หนา้ทอีาจทาํการขอเอกสารหรอืขอขอ้มลูเพมิเตมิจากผูส้มคัรในภายหลงั 

เมอืยนืใบสมคัรออนไลน ์ผูส้มคัรควรตอ้งแนบเอกสารโดยถา่ยโอนขอ้มูล (upload) ทาง ImmiAccount กรณีที
ตอ้งการนําสง่เอกสารประกอบเพมิเตมิสามารถทาํโดยเขา้ไปในระบบ ImmiAccount ในหนา้ขอ้มลูเดมิของผูส้มคัร 

จะมสีญัลกัษณ ์“แนบเอกสาร”ทางดา้นขวามอื ซงึผูส้มคัรสามารถกดเลอืก เพอืแนบเอกสารสง่เพมิเตมิได ้โดย
ขนาดไฟลข์อ้มูลทจีดัสง่หา้มเกนิ 5 MB  

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

ผูท้ยีนืใบสมคัร ณ สาํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC)ประจาํประเทศไทย ซงึดาํเนินงานโดย 

VFS Global นันทางเจา้หนา้ทจีะแจง้ใหท้ราบถงึการยนืเอกสารเพมิเตมิ กรณีทมีกีารขอเพมิเตมิ 

รายการเอกสาร   

 แบบฟอรม์ขอสญัชาตทิางออนไลน ์ผา่นอนิเทอรเ์น็ต โดยกรอกเป็นภาษาองักฤษ  
 แบบฟอรม์ 118  (Application for Australian Citizenship By Descent( กรณุากรอกเป็นภาษาองักฤษ 

และลงนามใหค้รบถว้น โดยผูส้มคัร หรอืผูป้กครองในกรณีทผีูส้มคัรเป็นผูเ้ยาวม์อีาย ุ16 ปีหรอืนอ้ย
กวา่ 

 ชาํระคา่ธรรมเนียมใบสมคัร ดไูดจ้าก  https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-pricing-estimator. 

 เอกสารทไีดร้บัรองสาํเนาถกูตอ้งของสจูบิตัรของไทย ซงึออกใหโ้ดยอาํเภอ หรอืสาํนักงานเขต 
 เอกสารฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษของสจูบิตัร 
 ภาพถา่ยสปัีจจบุนัขนาดทใีชท้าํหนังสอืเดนิทาง (45mmx35mm) ซงึถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืนของผูส้มคัร 

โดยภาพเนน้รายละเอยีดใบหนา้ ศรีษะ และ ไหล ่บนพนืสเีรยีบ (โปรดตรวจสอบวา่ภาพถา่ยนีตอ้ง
ไดร้บัการลงนามยนืยนัตวัตนของผูส้มคัร โดยบุคคลทไีดร้บัการยอมรบัตามขอ้ระบุใบสมคัร ขอ้ 21 
ภาค D 

บดิา-มารดาผูถ้อืสญัชาตอิอสเตรเลยีตอ้งแสดงเอกสารตอ่ไปนี 
 เอกสารสาํเนาถกูตอ้งของสจูบิตัร หรอืสาํเนาถกูตอ้งของของใบรบัรองการไดส้ญัชาตอิอสเตรเลยีของบดิา

หรอืมารดา 
 สาํเนาถกูตอ้งของหนังสอืเดนิทางทแีสดงรายละเอยีดการเดนิทางทกุหนา้ภายในระยะเวลา 12 เดอืนกอ่น

ผูส้มคัร(บุตร ธดิา)จะถอืกาํเนิด 
 เอกสารเพมิเตมิชว่ยในการระบุตวัตน เชน่หลกัฐานทอียู่ปัจจบุนั ใบอนุญาตขบัข ีใบเรยีกเก็บคา่ไฟฟ้า/

ประปา ใบเรยีกเก็บคา่บตัรเครดติ เอกสารการเชา่ทอียูอ่าศยั 
 ในกรณีทบีดิา มารดาไดส้ทิธถิอืสญัชาตอิอสเตรเลยีโดยถอืกาํเนิดนอกประเทศออสเตรเลยี จะตอ้งแสดง

เอกสารการไดร้บัสญัชาตอิอสเตรเลยี และเอกสารทแีสดงวา่ไดพ้ํานักอาศยัในประเทศออสเตรเลยีมาเป็น
เวลาอยา่งนอ้ยทสีดุ 2 ปี ในชวีติทผี่านมา เชน่ 

o เอกสารจากประวตัทิไีดเ้ขา้เรยีน 
o หลกัฐานประวตักิารทาํงาน 
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o เอกสารตา่งๆ ทอีอกใหโ้ดยหน่วยงานของรฐัในประเทศออสเตรเลยี 
 

บดิา-มารดาผูถ้อืสญัชาตอินืตอ้งแสดงเอกสารตอ่ไปนี 
 สาํเนาถกูตอ้งของหนังสอืเดนิทางทแีสดงรายละเอยีดการเดนิทางทกุหนา้ภายในระยะเวลา 12 เดอืนกอ่น

ผูส้มคัร(บุตร ธดิา)จะถอืกาํเนิด 

ในบางกรณีเจา้หนา้ทอีาจทําการขอเอกสารอนืดงัต่อไปนี 
 สาํเนาทะเบยีนสมรส เพอืยนืยนัการสมรสระหวา่งบดิาและมารดา หรอื หลกัฐานแสดงวา่ความสมัพนัธอ์ยู่

กนิฉันทส์ามภีรรยาของบดิาและมารดาถา้มไิดจ้ดทะเบยีนสมรส (เชน่ รายละเอยีดประวตัคิวามสมัพนัธเ์ป็น
ลายลกัษณอ์กัษร รปูถา่ย หลกัฐานการพกัอาศยัอยูด่ว้ยกนัแบบครอบครวั หลกัฐานการโอนเงนิ) 

 สาํเนาเอกสารจากทางราชการแสดงการเปลยีนชอื นามสกลุ หรอืเทยีบเทา่ 
 คาํสงัศาลใหเ้ปลยีนแปลงผูจ้ดัการดแูลเด็กตามกฎหมาย  
 คาํสงัศาลอนืทเีกยีวขอ้งกบัสทิธใินการดแูลเด็กตามกฎหมาย หรอื เอกสารแสดงสทิธขิองผูป้กครอง  

เอกสารเพมิเตมิสําหรบัอนืผูส้มคัรทมีอีาย ุ16 ปีหรอืมากกวา่ 
 ผูส้มคัรตอ้งแสดงเอกสารไม่นอ้ยกว่า 3 ชนิด ทใีหร้ายละเอยีดดงัรายการตอ่ไปนี 

o รปูถา่ย 
o ลายเซน็ 
o ทอียูปั่จจบุนั 
o วนัเดอืนปีเกดิ ชอืและเพศ ทรีะบุในใบสจูบิตัร  

เอกสารเพมิเตมิสําหรบัอนืผูส้มคัรทมีอีาย ุ18 ปีหรอืมากกวา่ 
 กรอก แบบฟอรม์ 80  (Personal particulars for assessment including character assessment) 

กอ่นทใีบสมคัรจะไดร้บัการดําเนินการ 

 อาจมกีารขอใหนํ้าสง่ใบรบัรองการสอบประวตั ิโปรดอา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดท้ ีขอ้ 22 ภาค E 
 

สาํหรบัขอ้มูลเพมิเตมิ โปรดอา่นไดจ้าก: www.homeaffairs.gov.au  

 

 

กระทรวงกจิการภายใน 

สถานเอกอคัรราชทูตออสเตรเลยี กรุงเทพฯ 

www.thailand.embassy.gov.au 

 


