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วซีา่ผูม้ถีนิฐานพํานกัเดมิอยู่ในประเทศ
ออสเตรเลยี(ประเภท 155 และ 157) 

ขอ้มูลและรายการเอกสารประกอบใบสมคัร  
(สําหรบัประเทศไทย และ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว) 
 

ผูส้มคัรขอวซีา่ผูม้ถีนิฐานพํานักเดมิอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีประเภท 155 และ 157 
วซีา่ประเภทนีเป็นวซีา่สาํหรบัผูม้/ีเคยมสีทิธใินการพํานักอาศยัถาวรในประเทศออสเตรเลยี หรอื ผูท้เีคยถอื
สญัชาตอิอสเตรเลยี ทตีอ้งการเดนิทางออกนอกประเทศและยงัคงรกัษาสทิธใินการพํานักอาศยัถาวรในประเทศ
ออสเตรเลยี วซีา่ประเภทนีอาํนวยความสะดวกใหผู้ส้มคัรทไีดร้บัการอนุมตัวิซีา่ เดนิทางเขา้ออกประเทศ
ออสเตรเลยีไดเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี (ประเภท 155) หรอื 3 เดอืน (ประเภท 157) นับจากวนัทอีนุมตั ิ
การขอวซีา่ประเภทนีผูส้มคัรตอ้งมคีณุสมบตัอิยา่งใดอยา่งหนึงดงัตอ่ไปนี 

 เป็นผูม้สีทิธใินการพาํนักอาศยัถาวรในประเทศออสเตรเลยี 
 เคยเป็นผูม้สีทิธใินการพํานักอาศยัถาวรในประเทศออสเตรเลยี  ทวีซีา่ถาวรลา่สดุนันไม่ถกูยกเลกิ 
 เคยเป็นผูถ้อืสญัชาตอิอสเตรเลยี ทสีญูเสยีหรอืสละสทิธนัินไป 

การเดนิทางออกนอกประเทศโดยปราศจากวซีา่ผูม้ถีนิฐานพํานักเดมิอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีอาจมผีลตอ่
ขอ้กาํหนดสาํหรบัการขอสญัชาต ิ 
อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดจ้าก: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/resident-
return-visa-155-157  
 
วซีา่ผูม้ถีนิฐานพํานักเดมิอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีประเภท 155 
ผูส้มคัรอาจไดร้บัการอนุมตัวิซีา่เป็นระยะเวลา 5 ปี ถา้อยูใ่นประเทศออสเตรเลยีไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีในชว่งเวลา 5 
ปีในฐานะผูถ้อืสญัชาตอิอสเตรเลยี หรอืถอืสทิธกิารพํานักอาศยัถาวรในประเทศออสเตรเลยีกอ่นยนืใบสมคัร 
 
ผูส้มคัรอาจไดร้บัการอนุมตัวิซีา่เป็นระยะเวลา 1 ปี ถา้ 

 มคีวามสมัพนัธท์างดา้นธรุกจิ วฒันธรรม การจา้งงาน หรอื ความสมัพนัธส์ว่นตวั ทมีปีระโยชนต์อ่
ประเทศออสเตรเลยี และ 

o เป็นผูท้ถีอืสญัชาตอิอสเตรเลยี หรอืมสีทิธใินการพํานักอาศยัถาวรในประเทศออสเตรเลยี ณ 
เวลาทเีดนิทางออกนอกประเทศออสเตรเลยีครงัสดุทา้ย และมเีหตผุลทสีมควรและน่าเห็นใจที
ตอ้งพํานักอาศยัอยูน่อกประเทศออสเตรเลยีตดิตอ่กนัเป็นเวลามากกว่า 5 ปี หรอื 
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o เป็นผูท้ถีอืสญัชาตอิอสเตรเลยี หรอืมสีทิธใินการพํานักอาศยัถาวรในประเทศออสเตรเลยี 
ในชว่งเวลา 10 ปีสดุทา้ย และมเีหตผุลทสีมควรและน่าเห็นใจทตีอ้งพํานักอาศยัอยูน่อก
ประเทศออสเตรเลยีเป็นเวลามากกว่า 5 ปี  

 เป็นสมาชกิของครอบครวัของผูท้ถีอืวซีา่ผูม้ถีนิฐานพํานักเดมิอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีประเภท 155 
หรอื เป็นสมาชกิของครอบครวัของผูส้มคัรทมีคีณุสมบตัจิะไดร้บัการอนุมตัวิซีา่ผูม้ถีนิฐานพํานักเดมิ
อยูใ่นประเทศออสเตรเลยี สมาชกิของครอบครวันันหมายถงึ คู่ครอง บุตร(ผูเ้ยาว)์ โดยสายเลอืด หรอื 
ลกูเลยีง   

วซีา่ผูม้ถีนิฐานพํานักเดมิอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีประเภท 157 
ผูส้มคัรอาจไดร้บัการอนุมตัวิซีา่เป็นระยะเวลา 3 เดอืน ถา้ 

 อยูใ่นประเทศออสเตรเลยีแบบถกูตอ้งตามกฎหมายอยา่งนอ้ย 1 วนั แต่นอ้ยกวา่ 2 ปี ในชว่งเวลา 5 ปี
กอ่นยนืใบสมคัร และ 

 เป็นผูท้ถีอืสญัชาตอิอสเตรเลยี หรอืมสีทิธใินการพํานักอาศยัถาวรในประเทศออสเตรเลยี ตลอด
ระยะเวลาทอียูใ่นประเทศออสเตรเลยี และ 

 มเีหตผุลทสีมควรและน่าเห็นใจทตีอ้งพํานักอาศยัอยูน่อกประเทศออสเตรเลยี  

ในกรณีทผีูส้มคัรพํานักอาศยัอยูน่อกประเทศออสเตรเลยีตดิตอ่กนัเป็นเวลามากกว่า 3 เดอืน กอ่นยนืใบสมคัร 
ผูส้มคัรตอ้งใหเ้หตผุลทสีมควรและน่าเห็นใจ 

กรณีทผูีส้มคัรตอ้งการรวมบุคคลในครอบครวัเพอืตดิตามในใบสมคัรเดยีวกนั 

ผูส้มคัรไม่สามารถรวมบุคคลในครอบครวัในใบสมคัรเดยีวกนั โดยตอ้งยนืใบสมคัรขอวซีา่เป็นรายบุคคล ทงั
ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมการขอวซีา่เป็นรายบุคคลดว้ย  

การสมคัรขอวซีา่ 

ใบสมคัรออนไลน ์

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

การยนืใบสมคัรขอวซีา่ออนไลนผ์่านทาง ImmiAccount ผูส้มคัรจะตอ้งยนืใบสมคัรพรอ้มกบัแนบเอกสารทใีช ้
ประกอบการพจิารณาโดยถา่ยโอนขอ้มูล (upload) เอกสารทงัหมดสมคัรผ่านทางระบบในเวลาเดยีวกนั  

สํานกังานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC)  

ผูส้มคัรสามารถยนืใบสมคัรขอวซีา่ดว้ยตนเองไดท้สีาํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC) ประจาํ
ประเทศไทยดาํเนินการโดยบรษิทั VFS Global ซงึทางสาํนักงานสามารถทาํการเก็บขอ้มลูอตัลกัษณบ์ุคคล 
(พมิพล์ายนิวมอื และถา่ยภาพ) ไดท้นัทหีลงัจากยนืใบสมคัร ผูส้มคัรควรทาํการนัดหมายลว่งหนา้ท ีVFS 

Global เพอืยนืใบสมคัรและเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคล 

กรงุเทพฯ เชยีงใหม ่

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

 
เลขท ี191, ชนั 6B, อาคารศริพิานิช  
ถนนหว้ยแกว้ อําเภอเมอืง  
เชยีงใหม่ 50200 
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กรงุเทพฯ เชยีงใหม ่

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

 

(ตรงขา้ม เมญ่าชอ็ปปิงเซน็เตอร ์เชยีงใหม่) 

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

 
อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดท้:ี www.vfsglobal.com/Australia/Thailand 

 

การสมคัรจากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  

ผูส้มคัรทปีระสงคจ์ะยนืใบสมคัรขอวซีา่จากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สามารถสง่ใบสมคัรทาง
ออนไลนผ์่านทาง ImmiAccount หรอื วซีา่บางประเภทสามารถจดัสง่ใบสมคัรทางไปรษณียไ์ด ้หรอืสมคัรดว้ย
ตนเอง ณ ทสีาํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC) ประจาํประเทศไทย  

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิดา้นการสง่ใบสมคัรขอวซีา่จากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวไดท้เีว็บไซตข์อง 

VFS Global ไดท้ ีwww.vfsglobal.com/australia/Laos. 

ค่าใชจ้า่ยในการสมคัร 

คา่ธรรมเนียมในการยนืใบสมคัรเพอืขอวซีา่นี ผูส้มคัรไม่สามารถขอคนืไดใ้นกรณีทใีบสมคัรขอวซีา่ไม่ไดร้บั
การอนุมตั ิรวมถงึกรณีทผีูส้มคัรขอยกเลกิการสมคัรดว้ยเหตใุดก็ตามในภายหลงัจากทไีดท้าํการยนืใบสมคัร
แลว้ 

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

เมอืผูส้มคัรทําการยนืใบสมคัรขอวซีา่ทสีํานกังานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC) 
เรยีบรอ้ยแลว้    

ทางสาํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่(AVAC) จะนําสง่ใบสมคัรมายงัสถานทตูออสเตรเลยีเพอืการพจิารณา ทาง 
(AVAC) จะเป็นผูอ้อกใบเสรจ็คา่ธรรมเนียมและหมายเลข ทผีูส้มคัรสามารถใชเ้พอืตดิตามสถานะใบสมคัรได ้    

ระยะเวลาการพจิารณาใบสมคัร 
เนืองจากการพจิารณาใบสมคัรขอวซีา่ออนไลนด์าํเนินการโดยสํานักงานในประเทศออสเตรเลยี สาํนักงานใน
ประเทศไทยจงึไม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใด ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัใบสมคัรขอวซีา่ออนไลนไ์ด ้
 
ทางภาครวมของหน่วยงาน มกีารประกาศแจง้ระยะเวลาดาํเนินการพจิารณาใบสมคัรโดยปรบัเปลยีนรายเดอืน
เพอืเป็นขอ้มูลใหผู้ส้มคัรทราบโดยครา่วถงึระยะเวลาทใีชใ้นการพจิารณาใบสมคัร ทงันี ระยะเวลาการพจิารณา
ใบสมคัรยงัขนึอยูปั่จจยัหลายประการ เชน่ ปรมิาณของใบสมคัรทไีดร้บัในชว่งฤดูกาลทอ่งเทยีว หรอืกรณีที
ผูส้มคัรมปีระวตัทิซีบัซอ้น, หรอืยนืใบสมคัรทไีม่สมบูรณ ์ซงึระยะเวลาการพจิารณานีรวมทงัใบสมคัรยนื
ออนไลนแ์ละใบสมคัรทยีนืเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
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สาํหรบัระยะเวลาการพจิารณาใบสมคัรในปัจจบุนั สามารถอา่นไดท้ ี
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-
processing-times 

ขอ้แนะนําสาํหรบัผูท้ปีระสงคจ์ะเดนิทางในชว่งฤดกูาลทอ่งเทยีว เชน่เดอืนกมุภาพนัธ,์ มนีาคม หรอื เมษายน 
คอืควรยนืใบสมคัรขอวซีา่อยา่งนอ้ยหนึงเดอืนลว่งหนา้ กอ่นกาํหนดวนัเดนิทาง 

โปรดทราบวา่ทางสถานทตูไม่สามารถใหข้อ้มูลสถานะใบสมคัรไดห้ากยงัอยูใ่นระยะเวลามาตรฐานของการ
พจิารณาใบสมคัรทไีดม้กีารกาํหนดไว ้  
ผูส้มคัรไม่ควรดาํเนินการใดๆ ทกีาํหนดเงอืนไขการเดนิทางกอ่นทจีะไดร้บัการแจง้อนุมตัวิซีา่เป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางเจา้หนา้ทไีม่สามารถทาํการเรง่รดัการพจิารณาเพอือาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูส้มคัรทา่นใดทา่น
หนึงเป็นกรณีพเิศษดว้ยเหตผุลทผีูส้มคัรไดท้าํการจอง หรอืไดท้าํการจา่ยคา่เดนิทางลว่งหนา้ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

การยนืเอกสารทรีบัรองสาํเนาถกูตอ้ง หรอืเอกสารฉบบัจรงิ 
โปรดอย่าจดัส่งเอกสารฉบบัจรงิ นอกจากจะไดร้บัการขอจากเจา้หนา้ทใีนบางกรณีเทา่นัน โปรดยนืสาํเนา
เอกสารทผีา่นการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง เอกสารใด ๆ ทมีใิชภ่าษาองักฤษจะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษโดยสถาบนัการ
แปลทผีา่นการรบัรอง เอกสารทผี่านการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง คอื เอกสารทเีจา้หนา้ทจีากสถาบนัทไีดร้บัการรบัรอง
ในประเทศทผีูส้มคัรอาศยัอยูล่งลายมอืชอื 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 เพอืแจง้ใหเ้จา้หนา้ทสีถานทตูทราบถงึสถานะภาพใหมท่ี
ไดเ้ปลยีนแปลงไป  

สงิทจีะชว่ยใหก้ารพจิารณาใบสมคัรรวดเรว็ขนึ 

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

วซีา่ของประเทศออสเตรเลยี 

ขอ้มูลของวซีา่สาํหรบัผูเ้ดนิทางไปยงัประเทศออสเตรเลยีเป็นแบบอเิล็กทรอนิกส ์กล่าวคอื หลกัฐานทแีสดงวา่
ผูส้มคัรไดร้บัการอนุมตัวิซีา่นัน จะไม่ถกูประทบัตดิตราลงในหนังสอืเดนิทาง แตร่ายละเอยีดของวซีา่จะถกู
บนัทกึอยูใ่นระบบขอ้มูลโดยเชอืมโยงกบัเลขหมายรายละเอยีดจากหนังสอืเดนิทางของผูไ้ดร้บัการอนุมตัวิซีา่ 
เมอืผูส้มคัรไดร้บัการอนุมตัวิซีา่ของประเทศออสเตรเลยีเรยีบรอ้ยแลว้ จะไดร้บัจดหมายแจง้ผลวซีา่ซงึจะระบุ
รายละเอยีดเกยีวกบัเงอืนไขของวซีา่นัน อาทเิชน่ ระยะเวลาของวซีา่ และเงอืนไขการเดนิทางเขา้ประเทศ 
ผูส้มคัรควรเก็บรกัษาจดหมายดงักล่าวเพอืเป็นหลกัฐานประกอบการเดนิทาง และหลกัฐานดงักลา่วจะชว่ยใน
การตรวจสอบสถานะวซีา่ผ่านทางระบบออนไลนใ์นเว็ปไซดข์องกระทรวงฯ ทเีรยีกว่า VEVO   
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การใหบ้คุคลอนืตดิตอ่กบัทางสถานทตูในนามของผูส้มคัร 

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของประเทศออสเตรเลยี กาํหนดใหแ้ผนกวซีา่ไม่สามารถตอบคาํถามจาก
บุคคลทไีม่ไดร้บัมอบอาํนาจจากผูส้มคัร ซงึรวมถงึผูท้ใีหก้ารสนับสนุน (สปอนเซอร)์ ใบสมคัรดว้ย หากผูส้มคัร
ประสงคจ์ะแตง่ตงัใหบุ้คคลอนืตดิตอ่รบัทราบขอ้มูลเกยีวกบัใบสมคัรแลว้นัน ผูส้มคัรจะตอ้งระบุการมอบอาํนาจ
โดยลงนามใหแ้กบุ่คคลนันในแบบฟอรม์ใบสมคัรขอวซีา่ไดโ้ดยชอ่งทางตอ่ไปนี 

 กรอกฟอรม์ 956 หรอื 956A ซงึตอ้งลงลายมอืชอื ทงัจากผูส้มคัรและผูท้รีบัการแตง่ตงัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
หรอื 

 แจง้เจา้หนา้ททีางอเีมล ์หรอืทางจดหมาย ระบชุอืทงัผูส้มคัรและผูท้ตีอ้งการแตง่ตงัใหด้าํเนินการรบัทราบ
แทน 

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: 
ในการสมคัรขอวซีา่ ผูส้มคัรจะตอ้งใหเ้อกสารทเีกยีวขอ้งเพอืประกอบการพจิารณา เอกสารบางชนิดอาจใชเ้วลาใน
การจดัหา ซงึผูส้มคัรตอ้งเตรยีมการใหพ้รอ้มนําสง่ ทางเจา้หนา้ทสีามารถทาํการพจิารณาโดยใชเ้ฉพาะเอกสาร
ทไีดนํ้าสง่มาแตเ่บอืงตน้เทา่นัน ฉะนันเพอืประโยชนข์องผูส้มคัรเอง ควรเตรยีมเอกสารใหพ้รอ้มพจิารณา 

รายการเอกสารทไีดร้ะบุไว ้รวมถงึ เอกสารสว่นตวั ขอ้มลูดา้นสขุภาพ  และประวตัอิาชญากรรม จาํเป็นในการ
ประกอบการพจิารณาใบสมคัร 

ในบางกรณีเจา้หนา้ทอีาจทาํการขอเอกสารหรอืขอขอ้มลูเพมิเตมิจากผูส้มคัรในภายหลงั 

เมอืยนืใบสมคัรออนไลน ์ผูส้มคัรควรตอ้งแนบเอกสารโดยถา่ยโอนขอ้มูล (upload) ทาง ImmiAccount กรณีที
ตอ้งการนําสง่เอกสารประกอบเพมิเตมิสามารถทาํโดยเขา้ไปในระบบ ImmiAccount ในหนา้ขอ้มลูเดมิของ
ผูส้มคัร จะมสีญัลกัษณ ์“แนบเอกสาร”ทางดา้นบนขวามอื ซงึผูส้มคัรสามารถกดเลอืก เพอืแนบเอกสารสง่
เพมิเตมิได ้โดยขนาดไฟลข์อ้มูลทจีดัสง่หา้มเกนิ 5 MB  

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

ในกรณีทไีดย้นืใบสมคัรท ีAVAC หากไดร้บัการขอเอกสารเพมิเตมิทางเจา้หนา้ทจีะแจง้ใหท้ราบถงึวธิกีารนําสง่
เอกสาร  

ผูส้มคัรทอียูใ่นประเทศออสเตรเลยีไมน้่อยกวา่ 2 ปีในชว่งเวลา 5 ปี ในฐานะผูถ้อืสทิธิ
การพาํนกัอาศยัถาวรในประเทศออสเตรเลยี 

 แบบฟอรม์ 1085 สาํหรบัวซีา่มถีนิฐานพาํนักเดมิอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี โปรดกรอกเป็นภาษาองักฤษ 
และลงนามโดยผูส้มคัร 

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

 ใบรบัรองการเปลยีนชอื/ สกุล อยา่งเป็นทางการ ในกรณีมกีารเปลยีนหลงัจากวซีา่ถาวรลา่สดุ 

 หลกัฐานของวซีา่ถาวรลา่สุด 

ผูส้มคัรทอียูใ่นประเทศออสเตรเลยีอยา่งน้อย 1 วนั แตน่้อยกวา่ 2 ปี ในชว่งเวลา 5 ปี 
ในฐานะผูถ้อืสทิธกิารพํานกัอาศยัถาวรในประเทศออสเตรเลยี 

 เอกสารทงัหมดทกีลา่วไวข้า้งตน้ และ 
 เอกสารแสดงถงึความสมัพนัธท์างดา้นธรุกจิ วฒันธรรม การจา้งงาน หรอื ความสมัพนัธส์ว่นตวั กบัประเทศ

ออสเตรเลยี 
 เอกสารระบุรายละเอยีดของหลกัฐานแสดงความสมัพนัธด์า้นตา่ง ๆ ทมีปีระโยชนต์อ่ประเทศออสเตรเลยี  

 ตวัอยา่งเอกสารทแีสดงความสมัพนัธท์างดา้นธรุกจิ กบัประเทศออสเตรเลยี 

 รายงานบรษิทัทรีะบุบทบาท และอาํนาจหนา้ทตีามกฎหมาย 
 รายงานทางดา้นธรุกจิ  
 ขอ้ตกลงเรอืงการรว่มหุน้ หรอืลงทนุรว่ม 
 สญัญาทผีูส้มคัรลงนาม 
 บนัทกึทางธรุกจิ หรอืสว่นตวั 
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 ตวัอยา่งเอกสารทแีสดงความสมัพนัธท์างวฒันธรรม กบัประเทศออสเตรเลยี  
 สงิพมิพเ์ผยแพรท่เีขยีนโดยผูส้มคัร 
 สญัญาตา่ง ๆ  
 หลกัฐานการเป็นสมาชกิสมาคมทางดา้นวฒันธรรม 
 บทความในหนังสอืพมิพท์กีลา่วถงึผูส้มคัร 
 โปรแกรมการแสดงทรีะบุถงึการแสดงทางดา้นศลิปะ หรอืวฒันธรรมของผูส้มคัร 

 ตวัอยา่งเอกสารทแีสดงความสมัพนัธท์างการจา้งงาน กบัประเทศออสเตรเลยี  

 จดหมายเสนอการจา้งงาน 

 สญัญาจา้งงาน 

 เอกสารทางการ 

 ประกาศนียบตัร 

 หลกัฐานการเป็นพนักงาน หรอืบตัรผา่น 

 ตวัอยา่งเอกสารทแีสดงความสมัพนัธส์ว่นตวั กบัประเทศออสเตรเลยี 

 ใบสจูบิตัร ใบสญัชาตอิอสเตรเลยี หลกัฐานการเป็นผูถ้อืวซีา่ถาวรในประเทศออสเตรเลยี ของ
บุคคลในครอบครวัทพีํานักอาศยัในประเทศออสเตรเลยี 

 หลกัฐานแสดงการเขา้เรยีนของบุตรในประเทศออสเตรเลยี เชน่ รายงานจากโรงเรยีน 

 หลกัฐานทแีสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัร และบุคคลในครอบครวัทพีาํนักอาศยัในประเทศ
ออสเตรเลยี 

 หลกัฐานแสดงความเป็นเจา้ของทรพัยส์นิในประเทศออสเตรเลยี เชน่ rates notices 

 สญัญาตา่ง  ๆ

ผูส้มคัรทพีํานกัอาศยัอยูน่อกประเทศออสเตรเลยีเป็นเวลามากกวา่ 5 ปี 

 เอกสารทงัหมดทกีลา่วไวข้า้งตน้ และ 

 เอกสารระบุเหตผุลทสีมควรและน่าเห็นใจทตีอ้งพํานักอาศยัอยูน่อกประเทศออสเตรเลยีเป็นเวลา
มากกวา่ 5 ปี 

ผูส้มคัรทเีป็นสมาชกิของครอบครวัทมีหีวัหน้าครอบครวัเป็นผูถ้อืวซีา่ผูม้ถีนิฐาน
พํานกัเดมิอยู่ในประเทศออสเตรเลยีประเภท 155 หรอื 157 

 หลกัฐานทแีสดงความสมัพนัธปั์จจบุนั 

 สาํเนาเอกสารวซีา่ผูม้ถีนิฐานพํานักเดมิอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีประเภท 155 หรอื 157 ของหวัหนา้
ครอบครวั รบัรองถกูตอ้ง หรอื หลกัฐานแสดงวา่ครอบครวัไดย้นืใบสมคัรขอวซีา่ผูม้ถีนิฐานพํานักเดมิ
อยูใ่นประเทศออสเตรเลยีประเภท 155 หรอื 157  

กระทรวงกจิการภายใน 

สถานเอกอคัรราชทูตออสเตรเลยี กรุงเทพฯ 

www.thailand.embassy.gov.au 


