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วซีา่เพอืยา้ยถนิฐานของคู่หมนัทปีระสงค ์
จะแตง่งานในประเทศออสเตรเลยี (ประเภท 300) 

ขอ้มูลและรายการเอกสารประกอบใบสมคัร  
(สําหรบัประเทศไทย และ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว) 
 

ผูส้มคัรขอวซีา่ประเภท 300 (คูห่มนัทปีระสงคจ์ะแตง่งานในประเทศออสเตรเลยี)   

ผูท้จีะสมคัรวซีา่ประเภทคูห่มนั คอื 

-    ผูท้ปีระสงคจ์ะทาํการสมรสในประเทศออสเตรเลยีกบัผูถ้อืสญัชาตอิอสเตรเลยี หรอืผูท้มีสีทิธใินการ
อาศยัอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร หรอื ผูถ้อืสญัชาตนิิวซแีลนดท์ถีอืสทิธพิํานักอาศยัถาวร
ในประเทศออสเตรเลยี  

-    ไดม้กีารพบเจอและรูจ้กัฝ่ายคูห่มนัมากอ่น 

-    ผูท้มีอีายคุรบ 18 ปีขนึไป 

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/prospective-
marriage-300 

กรณีทผูีส้มคัรตอ้งการรวมบุคคลในครอบครวัเพอืตดิตามในใบสมคัรเดยีวกนั 

ผูส้มคัรสามารถรวมบุตร (รวมถงึลกูเลยีงและลกูบุญธรรม) ทอียูใ่นความปกครองในใบสมคัรเดยีวกนัได ้

ในกรณีทไีดร้บัการอนุมตัวิซีา่ บุตรในการปกครองทรีวมอยูใ่นใบสมคัรของผูส้มคัรหลกั จะไดร้บัสทิธิ
เชน่เดยีวกบัผูส้มคัรหลกั 

การยนืใบสมคัรเพอืขอวซีา่ 

สมคัรออนไลน ์

ตงัแตว่นัท ี1 กรกฎาคม 2561 ผูส้มคัรวซีา่คูห่มนั ประเภท 300 ตอ้งยนืใบสมคัรขอวซีา่ทางออนไลนเ์ทา่นัน 

ผูส้มคัรสามารถยนืใบสมคัรขอวซีา่ออนไลนผ์่านทาง ImmiAccount ซงึสามารถเขา้สูร่ะบบไดท้เีวป้ไซด ์
https://online.immi.gov.au/lusc/login. 

การยนืใบสมคัรขอวซีา่ออนไลนผ์่านทาง ImmiAccount ผูส้มคัรจะตอ้งยนืใบสมคัรพรอ้มกบัแนบเอกสารทใีช ้
ประกอบการพจิารณาโดยถา่ยโอนขอ้มูล (upload) เอกสารทงัหมดสมคัรผ่านทางระบบในเวลาเดยีวกนั  
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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. 

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  
 

ค่าใชจ้า่ยในการสมคัร 

ผูส้มคัรตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนียมในการยนืใบสมคัรเพอืขอวซีา่ ซงึผูส้มคัรไม่สามารถขอคนืไดใ้นกรณีทใีบสมคัร
ขอวซีา่ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิรวมถงึกรณีทผีูส้มคัรขอยกเลกิการสมคัรดว้ยเหตใุดกต็ามในภายหลงัจากทไีดท้าํการ
ยนืใบสมคัรแลว้ 

นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมใบสมคัรขอวซีา่ทไีดถ้กูกาํหนดไวโ้ดยรฐับาลออสเตรเลยีแลว้ ผูส้มคัรตอ้งจา่ย
คา่ธรรมเนียมในการเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคลใหแ้กส่าํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC)  

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

ระยะเวลาการพจิารณาใบสมคัร 

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

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

โปรดทราบวา่ทางสถานทตูไม่สามารถใหข้อ้มูลสถานะใบสมคัรได ้หากยงัอยูใ่นกาํหนดเวลาของการพจิารณาใบ
สมคัรทไีดม้กีารประกาศไว ้  
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ผูส้มคัรไม่ควรดาํเนินการใดๆ ทกีาํหนดเงอืนไขการเดนิทาง กอ่นทจีะไดร้บัการแจง้อนุมตัวิซีา่เป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางเจา้หนา้ทไีม่สามารถทาํการเรง่รดัการพจิารณาเพอือาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูส้มคัรทา่นใดทา่น
หนึงเป็นกรณีพเิศษดว้ยเหตผุลทผีูส้มคัรไดท้าํการจอง หรอืไดท้าํการจา่ยคา่เดนิทางลว่งหนา้ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

การยนืเอกสารฉบบัจรงิหรอืสําเนาถกูตอ้ง 
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  

สงิทจีะชว่ยใหก้ารพจิารณาใบสมคัรใหร้วดเรว็ขนึ 

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

หากทําการสมรสกอ่นทใีบสมคัรจะถกูพจิารณา  

ผูส้มคัรททีาํการสมรสกบัคูห่มนักอ่นทใีบสมคัรจะไดร้บัการพจิารณา จะตอ้งแจง้ทางแผนกวซีา่เป็นลายลกัษณ์
อกัษรวา่ตอ้งการถอนใบสมคัรและเปลยีนการสมคัรวซีา่เป็นประเภทวซีา่เพอืยา้ยถนิฐานของคูส่มรส (ประเภท 
309/100) แทน ผูส้มคัรจาํเป็นตอ้งแสดงหลกัฐานการสมรสเพอืยนืยนั เชน่  ทะเบยีนสมรส 

การตรวจสขุภาพ 
ทางกระทรวงฯ ไดม้กีารใชร้ะบบการบนัทกึและพจิาราณาผลตรวจสขุภาพแบบอเิล็กทรอนิกส ์(E-Health) 
โดยทวัไปการตรวจสขุภาพจะพงึทาํภายหลงัจากการยนืใบสมคัรเทา่นัน โดยเจา้หนา้ทจีะจดัสง่จดหมายให ้
ดาํเนินการตรวจสขุภาพ (Health Assessment) ทางอเีมล (e-mail) โทรสาร หรอืทางไปรษณีย ์โดยจดหมายจะ
ระบุรายละเอยีดและเลขหมายเพอืการตรวจสขุภาพ ผูส้มคัรจะตอ้งแสดงจดหมายดงักล่าวแกแ่พทยเ์พอืใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการนําสง่ผลการตรวจทางอเิล็กทรอนิกส ์ 

การตรวจสขุภาพนี ผูส้มคัรตอ้งตดิตอ่แพทยแ์ละโรงพยาบาลทไีดร้บัการรบัรองจากแผนกวซีา่ของสถานทตู
ออสเตรเลยีกรงุเทพฯ เทา่นัน  

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

 หมายเหต:ุ ในบางกรณีแพทยอ์าจตอ้งการขอ้มลูดา้นสขุภาพเพมิเตมิ หรอืตอ้งการตดิตามประเมนิผลทางการ
แพทย ์อาจมกีารขอใหผู้ส้มคัรเขา้รบัการตรวจสขุภาพมากกวา่ 1 ครงั  
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การตรวจประวตัอิาชญากรรม 

ผูส้มคัรตอ้งสง่ใบรบัรองการสอบประวตัอิาชญากรรมจากสาํนักงานตาํรวจแห่งชาต ิหรอืหน่วยงานทบีงัคบัใช ้
กฎหมายจากทกุประเทศทผีูส้มคัรไดเ้คยพํานักอาศยัเป็นระยะเวลารวมตงัแต ่12 เดอืนขนึไป ภายในชว่ง
ระยะเวลา10 ปีทผี่านมา  

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

ในกรณีทผีูส้มคัรถกูขอใหส้่งใบรบัรองการสอบประวตัอิาชญากรรมของกรมตาํรวจประเทศออสเตรเลยี ผูส้มคัร
ตอ้งกรอกใบสมคัรของ 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
ผูส้มคัรไดร้บัการอนุมตัวิซีา่นันจะไมถู่กประทบัตดิตราลงในหนังสอืเดนิทาง แตร่ายละเอยีดของวซีา่จะถกูบนัทกึ
อยูใ่นระบบขอ้มูลโดยเชอืมโยงกบัเลขหมายรายละเอยีดจากหนังสอืเดนิทางของผูไ้ดร้บัการอนุมตัวิซีา่ 
 
เมอืผูส้มคัรไดร้บัการอนุมตัวิซีา่ของประเทศออสเตรเลยีเรยีบรอ้ยแลว้ จะไดร้บัจดหมายแจง้ผลวซีา่ซงึจะระบุ
รายละเอยีดเกยีวกบัเงอืนไขของวซีา่นัน อาทเิชน่ ระยะเวลาของวซีา่ และเงอืนไขการเดนิทางเขา้ประเทศ ผูส้มคัร
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 ผูส้มคัรควรแนบเอกสารโดย
ถา่ยโอนขอ้มลู (upload) ทาง ImmiAccount กรณีทตีอ้งการนําสง่เอกสารประกอบเพมิเตมิสามารถทาํโดยเขา้
ไปในระบบ ImmiAccount ซงึในหนา้ขอ้มูลของใบสมคัรของผูส้มคัรนัน จะเห็นสญัลกัษณ ์“แนบเอกสาร”
ทางดา้นขวามอื ซงึผูส้มคัรสามารถกดเลอืก เพอืแนบเอกสารสง่เพมิเตมิได ้ขนาดไฟลข์อ้มูลทจีดัส่งหา้ม
เกนิ 5 MB  

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

รายการเอกสาร 

 แบบฟอรม์การขอออนไลน ์สาํหรบัวซีา่คูห่มนัทปีระสงคจ์ะแตง่งานในประเทศออสเตรเลยี ทผีูส้มคัรหลกั
ตอ้งกรอกเป็นภาษาองักฤษ (โดยเลอืกตอบ Yes ในคาํถามขอ้ 2: Is the applicant applying for a 
Prospective Marriage visa? ในหนา้แรกของใบสมคัร)   

 แบบฟอรม์การขอออนไลน ์สาํหรบัสปอนเซอรค์ูห่มนัโดยสปอนเซอร ์
 แบบฟอรม์ 47A  ในกรณีทผีูส้มคัรมบีุตรหรอืสมาชกิในครอบครวัทมีอีายตุงัแต ่18 ปีขนึไป และยงัอยูใ่น

ความอปุการะของผูส้มคัร บุคคลในครอบครวัเหลา่นีจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์นีทกุคน แมว้า่ไม่ประสงคจ์ะ
ยา้ยถนิฐานตามผูส้มคัรหลกัหรอืไม่ก็ตาม 

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

 ผูส้มคัรและสปอนเซอร ์ตอ้งใหร้ายละเอยีดประวตัคิวามสมัพนัธเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษร (ตวัอยา่งเชน่ การ
พบกนัครงัแรกเกดิขนึอยา่งไร เมอืใด และทไีหน การพฒันาความสมัพนัธ ์วาระสาํคญัตา่ง ๆ ทแีสดงถงึ
ความสมัพนัธ)์ รวมถงึการวางแผนอนาคตรว่มกนัในฐานะสาม ีภรรยา 

 หลกัฐานทแีสดงวา่ผูส้มคัรมคีวามสมัพนัธท์แีทจ้รงิและมคีวามตอ่เนืองกบัสปอนเซอร ์(เชน่ จดหมาย
พรอ้มซองไปรษณีย ์อเีมล ์บนัทกึโทรศพัท ์รปูถา่ย หลกัฐานแสดงการโอนเงนิ ฯลฯ)  

 หลกัฐานทแีสดงวา่ผูส้มคัรและสปอนเซอรไ์ดรู้จ้กัและพบปะตวัตนกนัจรงิ ในสถานภาพทเีป็นผูใ้หญ ่ 
 หลกัฐานทแีสดงวา่ผูส้มคัรและสปอนเซอรป์ระสงคจ์ะใชช้วีติคูร่ว่มกนัแบบสาม-ีภรรยาในอนาคต  
 ในกรณีทผีูส้มคัร สปอนเซอร ์หรอืบุคคลทมีชีอือยูใ่นใบสมคัร ไดม้กีารเปลยีนชอืหรอืนามสกลุ (เชน่ 

เปลยีนนามสกลุจากการสมรส หรอืโดยกรณีอนื ๆ) ใหแ้สดงสาํเนาเอกสารจากทางราชการเพอืยนืยนั 
 จดหมายจากเจา้หนา้ทผีูไ้ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบพธิสีมรสในประเทศออสเตรเลยี (marriage 

celebrant) ระบุวนัทแีละสถานท ีทจีะประกอบพธิสีมรส รวมทงัเอกสารยนืยนัการยนืขอกาํหนดการ
แตง่งาน (Notice of Intended Marriage –NOIM) โดยเจา้หนา้ทผีูป้ระกอบพธิสีมรสในประเทศ
ออสเตรเลยี อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดจ้าก : 
https://www.ag.gov.au/FamiliesAndMarriage/Marriage/Pages/Getting-married.aspx  

 แบบฟอรม์ 888  ตอ้งกรอกและเซน็ชอืโดยผูท้รีบัรูถ้งึความสมัพนัธแ์ละสามารถยนืยนัและรบัรอง
ความสมัพนัธข์องผูส้มคัรกบัสปอนเซอรอ์ยา่งนอ้ย 2 คนขนึไป พยานบุคคลเหลา่นีตอ้งเป็นผูท้มีถีนิพกั
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อาศยัถาวรในประเทศออสเตรเลยี หรอืถอืสญัชาตอิอสเตรเลยี (เชน่ ญาต ิหรอืเพอืน) พรอ้มทงัแนบ
เอกสารยนืยนัสญัชาตหิรอืการมถีนิพกัอาศยัถาวรในออสเตรเลยีของผูก้รอกแบบฟอรม์ทกุคน  

 หากมกีารรบับุตรบุญธรรม ใหย้นืสาํเนาเอกสารการรบับตุรบุญธรรมจากทางราชการ สาํเนาเอกสาร
แสดงสทิธใินการเลยีงดแูละปกครองผูเ้ยาว ์ 

 ในกรณีทผีูส้มคัรไดร้วมบุคคลในความอปุการะทมีอีายตุงัแต ่18 ปีขนึไปไวใ้นใบสมคัร ใหแ้สดงหลกัฐาน
ตา่งๆ เพอืยนืยนัวา่บุคคลนันอยูใ่นความอปุการะของผูส้มคัร 

 ในกรณีทผีูส้มคัรหรอืสปอนเซอร ์ไดห้ยา่รา้งมากอ่น ไดแ้ยกกนัอยูแ่บบถาวร หรอืบุคคลทเีคยมคีวาม 
สมัพนัธด์ว้ยในอดตีไดเ้สยีชวีติลง ใหแ้นบคาํใหก้ารเป็นลายลกัษณอ์กัษร (Statutory Declaration) 
ใบรบัรองการหยา่ หรอืใบมรณบตัร แลว้แต่กรณี 

รายการเอกสารส่วนตวัจากผูส้มคัรหลกั 

 สาํเนาเอกสารยนืยนับุคคลทผี่านการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง เชน่ สตูบิตัร บตัรประจาํตวัประชาชน 
ทะเบยีนบา้น สาํเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทมีรีปูถา่ยและรายละเอยีด ของผูส้มคัรทุกคน โปรดตรวจสอบ
ขอ้มูลของหนังสอืเดนิทาง การสะกดชอื นามสกลุ รายละเอยีดตา่ง ๆ ทตีอ้งสอดคลอ้งกบัเอกสารอนื ๆ 
ทงัหมด    

 ผูส้มคัรทมีบีุตรในอปุการะทอีาย ุ16 ปีขนึไป แมไ้ม่ประสงคจ์ะยา้ยถนิฐานตามผูส้มคัร ตอ้งยนืหนังสอื
รบัรองการสอบประวตัจิากสาํนักงานตาํรวจแห่งชาต ิหรอืหน่วยงานทบีงัคบัใชก้ฎหมายจากทกุประเทศที
เคยพกัอาศยัเป็นระยะเวลารวม 12 เดอืนขนึไป ในระยะ 10 ปีทผีา่นมา ทงันีรวมถงึประเทศทพีกัอาศยัใน
ปัจจบุนั นับตงัแตอ่ายคุรบ 16 ปีบรบิูรณ ์  

 หากผูส้มคัรเคยรบัราชการทหาร ใหย้นืเอกสารรบัรองการรบัราชการทหาร และ/หรอื รบัรองการพน้จาก
การรบัราชการทหาร (ถา้ม)ี 

 รปูถา่ยปัจจบุนั ขนาดทใีชใ้นการทาํหนังสอืเดนิทาง  2 รปู 

รายการเอกสารส่วนตวัของสปอนเซอร ์ 

 หลกัฐานแสดงวา่สปอนเซอรเ์ป็นผูม้อีายคุรบ 18 ปีขนึไป และถอืสญัชาตอิอสเตรเลยี หรอืถอืวซีา่
ประเภทถาวรของประเทศออสเตรเลยี หรอื เป็นชาวนิวซแีลนดท์ไีดร้บัอนุญาตตามกฎหมายใหม้สีทิธเิป็น
สปอนเซอร ์เชน่ 

 สาํเนาเอกสารการถอืสญัชาตอิอสเตรเลยี สตูบิตัร หนังสอืเดนิทางออสเตรเลยี หรอืหลกัฐานการเป็นผู ้
ถอืวซีา่ถาวรในประเทศออสเตรเลยี 

 สาํหรบัชาวนิวซแีลนดท์ไีดร้บัอนุญาตตามกฎหมายใหม้สีทิธเิป็นผูส้ปอนเซอรนั์น จะตอ้งมคีณุสมบตัิ
ดงัตอ่ไปนี 

o ผ่านการตรวจสขุภาพและการสอบประวตั ิและ 
o ไดอ้าศยัอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี ณ วนัท ี26 กมุภาพนัธ ์2544 โดยถอืวซีา่ประเภท 444 

(Special Category) หรอื 
o ไดอ้าศยัอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีโดยถอืวซีา่ประเภท 444 รวมเวลาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

ภายในระยะเวลา 2 ปี กอ่นวนัท ี26 กมุภาพนัธ ์2544 หรอื 
o มเีอกสารรบัรองภายใตพ้ระราชบญัญตัสิวสัดกิารสงัคม ปี 1991 (2534)  วา่ไดเ้ป็นผูอ้าศยัอยู่

ในประเทศออสเตรเลยีในวนัท ีทไีดก้าํหนดไว ้ 
 สปอนเซอรจ์าํตอ้งยนืเอกสารตอ่ไปนี 

o ใบรบัรองการสอบประวตัเิต็มรปูแบบจากสาํนักงานตาํรวจแห่งชาตปิระเทศออสเตรเลยี 
(Complete Disclosure) และ 
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o ใบรบัรองการสอบประวตัจิากสาํนักงานตาํรวจแห่งชาต ิหรอืหน่วยงานทบีงัคบัใชก้ฎหมายจาก
ทกุประเทศทสีปอนเซอร ์ไดเ้คยพกัอาศยัเป็นระยะเวลารวมตงัแต่ 12 เดอืนขนึไป ภายในชว่ง
ระยะเวลา10 ปีทผี่านมา นับตงัแตอ่ายคุรบ 16 ปีบรบิูรณ ์

 ในกรณีทสีปอนเซอรไ์ดเ้คยทาํการยนืเป็นสปอนเซอรบ์คุคลอนืมากอ่น ใหแ้จง้รายละเอยีดวา่ไดท้าํการ
รบัรองสปอนเซอรผ์ูใ้ด สาํหรบัวซีา่ประเภทใด (คูห่มนั หรอื คูส่มรส ฯลฯ) ใหเ้ขยีนชแีจงรายละเอยีดถงึ
ความสมัพนัธก์บับุคคลนัน ๆ แจง้ชอืและขอ้มูลของบุคคลนัน พรอ้มรายละเอยีดวนัทไีดย้นืขอ และวนัที
ความสมัพนัธด์งักลา่วไดส้นิสดุลง  

 รปูถา่ยปัจจบุนัขนาดใชท้าํหนังสอืเดนิทาง  2 รูป   

ผูส้มคัรทมีอีายนุอ้ยกวา่ 18  ปี   

ในกรณีทผีูเ้ดนิทางรว่มเป็นผูเ้ยาว ์มอีายนุอ้ยกว่า 18 ปี และผูป้กครองตามสทิธโิดยชอบทางกฎหมายหรอื บดิา/
มารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึงมไิดเ้ดนิทางดว้ย จะตอ้งแนบเอกสารยนิยอมจากผูป้กครองทมีไิดเ้ดนิทางพรอ้มผูเ้ยาว ์
อนุญาตใหผู้เ้ยาวนั์นสมคัรขอวซีา่ และทงัยนิยอมใหเ้ดนิทางไปยงัประเทศออสเตรเลยีทงัชวัคราวและหรอืเป็นการ
ถาวรได ้ 

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1229.pdf. 

เอกสารเพมิเตมิของผูส้มคัรทมีอีายนุอ้ยกว่า 18  ปี   

 แบบฟอรม์ 1229 ลงนามโดยบดิาและ มารดา (หรอืจากผูถ้อืสทิธใินการดแูลผูเ้ยาว)์ และหลกัฐานการลง
นาม  (เชน่สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารอนืๆทมีลีายเซน็ประกอบเพอืยนืยนั)  

 ในกรณีทไีม่สามารถลงนามในแบบฟอรม์ 1229 โดยบดิา-มารดา (หรอืจากผูถ้อืสทิธใินตวัผูเ้ยาวโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย) ใหแ้นบเอกสารดงัตอ่ไปนี 

o เอกสารแสดงถงึการไดส้ทิธใินการดแูล ปกครองผูเ้ยาว ์จากหน่วยงานราชการ ไทย / สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว เชน่  

          -    คาํสงัศาลจากประเทศไทยหรอืสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ทอีนุญาตใหผู้เ้ยาว ์
             เดนิทางได ้หรอื 

- สาํหรบัประเทศไทย แสดง ป.ค.14 ซงึระบุสถานะภาพของผูป้กครองของผูส้มคัรเพอืการ
ยนืยนัสทิธใินการปกครองผูเ้ยาว ์หรอื 

- ใบมรณะบตัร ของผูป้กครองฝ่ายใดฝ่ายหนึง หรอื 
- สาํเนารบัรองบนัทกึการหยา่ ใบหยา่ แสดงถงึสทิธใินการปกครองบุตรแตผู่เ้ดยีว 

 

กระทรวงกจิการภายใน 

สถานเอกอคัรราชทูตออสเตรเลยี กรุงเทพฯ 

www.thailand.embassy.gov.au 


