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วซีา่เพอืทํางานชวัคราว (ประเภท 403) 

รายการเอกสารและขอ้มูลประกอบใบสมคัร  
(สําหรบัประเทศไทยและ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว) 
 

ผูส้มคัรขอวซีา่เพอืปฏบิตังิานชวัคราว (ประเภท 403) 
 

วซีา่ประเภทนีอนุญาตใหพ้ํานักอาศยัในประเทศออสเตรเลยีชวัคราว เมอืเกยีวเนืองกบักลุม่งานตอ่ไปนี 

 ขอ้ตกลงระหวา่งรฐับาล (Government Agreement Stream) 

 เป็นผูแ้ทนของตา่งประเทศ หรอืเพอืการสอนภาษาตา่งประเทศในสถาบนัศกึษาของประเทศออสเตรเลยี 
(Foreign Government Agency stream)  

 เพอืทาํงานรบัใชใ้นครอบครวัของผูแ้ทนตา่งประเทศ (Domestic Worker Stream) 

 เป็นผูแ้ทนดว้ยเอกสารสทิธทิางการทตูตา่งประเทศ (Privileges and Immunities Stream) 

 เขา้รว่มในโครงการอนุญาตทาํงานตามฤดกูาล (Season Worker Program Stream) 

 เขา้รว่มในโครงการ Pacific Labour Scheme program ทีไดร้บัการรบัรองจากกระทรวงตา่งประเทศ 
 
ขอ้มูลในเอกสารนีกาํหนดไวเ้พอืการสมคัรวซีา่เกยีวเนืองกบักลุม่งาน Government Agreement, Foreign 

Government Agency และ Domestic Worker ทดีาํเนินการพจิารณาโดยสาํนักงานในประเทศไทย  
 
สาํหรบัขอ้มูลเพมิเตมิของกลุม่งานประเภทอนือา่นไดท้ ีhttps://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-
visa/visa-listing/temporary-work-403. 
 

Government Agreement Stream 
การสมคัรวซีา่ในกลุม่ของขอ้ตกลงระหวา่งรฐับาลนี เมอืไดร้บัการอนุมตัหิมายถงึการอนุญาตใหเ้ขา้พํานักใน
ประเทศออสเตรเลยีตามขอ้กาํหนดและเงอืนไขทตีกลงระหวา่งรฐับาลประเทศออสเตรเลยี หรอืคณะ
ผูป้กครองเขตรฐั ททีาํไวก้บัรฐับาลของตา่งประเทศ  

โดยการจะไดอ้นุมตัวิซีา่ในกลุม่งานนีผูส้มคัรจะตอ้งมคีณุสมบตัดิงันี 

 เกยีวพนักบัประเทศออสเตรเลยีภายใตเ้งอืนไข ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศททีาํไว ้
 สามารถแสดงหลกัฐานว่าผูส้มคัรนันมคีณุสมบตัติามเงอืนไข ขอ้ตกลง และการเขา้พํานักอาศยัใน

ประเทศออสเตรเลยีนันจะเป็นการทสีง่เสรมิและสนับสนุนระหวา่งรฐับาลของทงัสองประเทศคูส่ญัญา 
 แสดงหลกัฐานว่าคูส่ญัญาประเทศออสเตรเลยีมคีวามพงึพอใจวา่ผูส้มคัรจะทาํงานตามการ

มอบหมายของผูว้า่จา้งตามระเบยีบกฎหมายควบคมุแรงงานและการวา่จา้งของประเทศออสเตรเลยี 
นอกจากจะมกีารระบุรายละเอยีดไวใ้นสญัญาวา่จา้งเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ 
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 ตอ้งปฏบิตัติามกฎใบอนุญาตหรอืขอ้บงัคบัทเีกยีวเนืองกบัการทาํงาน หรอืตามสญัญาวา่จา้ง 
 แสดงหลกัฐานจากคูส่ญัญาฝ่ายออสเตรเลยี หรอืคูส่ญัญาตา่งประเทศ แสดงกาํหนดระยะเวลาของ

การวา่จา้ง 
ในกรณีทสีมาชกิในครอบครวัเดนิทางพรอ้มกบัผูส้มคัรหลกั เอกสารขอ้ตกลงระหวา่งประเทศจะตอ้งระบกุาร
รวมใหบุ้คคลเหลา่นันเดนิทางไปประเทศออสเตรเลยีดว้ย คูส่ญัญาฝ่ายออสเตรเลยีตอ้งทาํการตกลงอนุมตัิ
การยนืขอ สว่นฝ่ายสมาชกิในครอบครวัเหลา่นันจะตอ้งทาํตามขอ้ตกลง กฎเกณฑท์มีทีกุประการ 
ทางเจา้หนา้ทอีาจขอใหผู้ส้มคัรสง่เอกสารสญัญาของรฐับาลเพอืพจิารณาประกอบภายหลงัการยนืใบสมคัร 
และ เอกสารสญัญาททีาํไวนี้จะตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน 

Foreign Government Agency Stream 

การสมคัรวซีา่ในกลุม่นีเมอืไดร้บัการอนุมตั ิหมายถงึไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้พํานักในประเทศออสเตรเลยีใน
ฐานะตวัแทนของรฐับาลตา่งประเทศทแีตม่ไิดก้ารรบัรองตาํแหน่งขา้ราชการโดยกระทรวงตา่งประเทศ 
(Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)ของประเทศออสเตรเลยี หรอื ในฐานะบุคคลทไีดร้บั
การวา่จา้งใหเ้ป็นผูส้อนภาษาตา่งประเทศในสถาบนัการศกึษาของออสเตรเลยี 
การจะไดอ้นุมตัวิซีา่ในกลุม่งานนีผูส้มคัรจะตอ้งมคีณุสมบตัดิงันี 

 เป็นตวัแทนของรฐับาลตา่งประเทศ ทจีะไม่ไดร้บัรองตาํแหน่งขา้ราชการในประเทศออสเตรเลยีโดย
กระทรวงตา่งประเทศ (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) หากตอ้งแสดงจดหมาย
รบัรองสนับสนุนจากหน่วยงานของรฐับาลทแีตง่ตงัผูส้มคัรเป็นตวัแทนของประเทศ หรอื 

 เป็นผูส้อนภาษาตา่งประเทศทจีะทาํงานใหก้บัหน่วยงานตา่งประเทศในสถาบนัการศกึษาของ
ออสเตรเลยี โดยมจีดหมายรบัรองสนับสนุนจากหน่วยงานรฐับาลของประเทศตนเองแตง่ตงัผูส้มคัร
ใหเ้ป็นครสูอนภาษา และจดหมายรบัรองสนับสนุนจากสถาบนัศกึษาในประเทศออสเตรเลยีดว้ย 

 ผูส้มคัรตอ้งแนบหนังสอืเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพอืประกอบพจิารณาวา่การไดเ้ขา้ทาํงานในประเทศ
ออสเตรเลยีจะเออืประโยชนแ์กป่ระเทศออสเตรเลยีเชน่ใรบา้ง  

Domestic Worker Stream 

การสมคัรวซีา่ในกลุม่งานนีเมอืไดร้บัการอนุมตั ิหมายถงึการอนุญาตใหเ้ขา้ทาํงานในหนา้ทผีูร้บัใชด้แูลทพีกั
อาศยัของเจา้หนา้ทกีารทตูทไีดร้บัเอกสทิธกิารทตู และถอืวซีา่ประเภท Diplomatic (Temporary) visa 
(subclass 995)  

การจะไดอ้นุมตัวิซีา่ในกลุม่งานนีผูส้มคัรจะตอ้ง 

 อาศยัอยูน่อกประเทศออสเตรเลยี ณ ขณะทยีนืใบสมคัรขอวซีา่ประเทภนี ในเบอืงตน้  
 ตอ้งเป็นผูม้อีายคุรบ 18 ปีบรบิูรณ ์
 เป็นผูท้จีะทาํหนา้ทดีแูลทพีํานักอาศยั ทาํหนา้ทงีานบา้นแบบเต็มเวลาใหเ้ฉพาะแกเ่จา้หนา้ทกีารทตู

ทไีดร้บัสทิธถิอืวซีา่ subclass 995 ของออสเตรเลยี 
 มสีญัญาวา่จา้งงานตามขอ้กาํหนดของประเทศออสเตรเลยี รวมถงึขอ้กาํหนดทางกฎหมายของเขต

รฐันันๆ  
 เขา้รบัการสมัภาษณจ์ากเจา้หนา้ท ี
 ไดร้บัการสนับสนุนจากกระทรวงการตา่งประเทศ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) 

สมาชกิในครอบครวัทจีะตดิตามผูส้มคัรใหร้วมในใบสมคัรเดยีวกนั 

ผูส้มคัรสามารถนําสมาชกิครอบครวัตดิตามไปพํานักในประเทศออสเตรเลยีหากสมคัรในกลุม่งานของวซีา่
ตอ่ไปนี Government Agreement, Foreign Government Agency, or Privileges and Immunities 
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ผูส้มคัรควรรวมสมาชกิในครอบครวัไวใ้นใบสมคัรเดยีวกนั หรอืมเิชน่นันบุคคลในครอบครวัสามารถทาํการ
สมคัรโดยแยกใบสมคัรใดเ้ชน่กนั ผูท้ปีระสงคจ์ะตดิตามภายหลงัสามารถยนืใบสมคัรวซีา่โดยกรอกแบบฟอรม์ขอ
วซีา่ทางออนไลน ์(a Temporary Work visa (Subsequent Entrant) form) ผูท้ปีระสงคจ์ะตดิตามภายหลงั
สามารถสมคัรโดยเลอืกแบบฟอรม์ 1403 - Application for a Temporary Work (International Relations) visa  

และตามดว้ยคูม่อืการยนื  Lodging your Application instructions on Form 1403.  

การขอตอ่อายวุซีา่ 

สาํหรบัผูถ้อืวซีา่ประเภทนี หากมคีวามประสงคจ์ะพํานักอาศยัในประเทศออสเตรเลยีนานกว่าเดมิ สามารถทาํการ
ยนืใบสมคัรขอวซีา่ใหม่ พรอ้มเอกสารประกอบการพจิารณา ชาํระคา่ธรรมเนียม ในกรณีทไีดร้บัการสนับสนุน
จากผูว้า่จา้ง ผูส้มคัรในกลุม่ Domestic Worker Stream สามารถสมคัรขอวซีา่ประเภทเดมิคอื 403 ไดใ้นกลุม่
งานของวซีา่เดมิ 

ในกรณีทผีูส้มคัรตอ้งการใชเ้วลาอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีเป็นระยะยาว หรอืตอ้งการยา้ยถนิฐานถาวรควร  

การทํางานขณะเป็นผูถ้อืวซีา่ชวัคราวประเภท 403 (International Relations)  

วซีา่นีอนุญาตใหผู้ถ้อื พํานักอาศยัในประเทศออสเตรเลยีเป็นการชวัคราวโดยสามารถทาํงาน หรอืกจิกรรม
ทรีะบุไวใ้นใบสมคัรเทา่นัน 

การยนืใบสมคัรเพอืขอวซีา่ 

สมคัรออนไลน ์

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

การยนืใบสมคัรขอวซีา่ออนไลนผ์่านทาง ImmiAccount ผูส้มคัรจะตอ้งยนืใบสมคัรพรอ้มกบัแนบเอกสารทใีช ้
ประกอบการพจิารณาโดยถา่ยโอนขอ้มูล (upload) เอกสารทงัหมดสมคัรผ่านทางระบบในเวลาเดยีวกนั  

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 
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กรงุเทพฯ เชยีงใหม ่

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

โปรดทราบวา่ทางสถานทตูไม่สามารถใหข้อ้มูลสถานะใบสมคัรได ้หากยงัอยูใ่นกาํหนดเวลาของการพจิารณาใบ
สมคัรทไีดม้กีารประกาศไว ้  

ผูส้มคัรไม่ควรดาํเนินการใดๆ ทกีาํหนดเงอืนไขการเดนิทางกอ่นทจีะไดร้บัการแจง้อนุมตัวิซีา่เป็นลายลกัษณ์
อกัษร เจา้หนา้ทไีม่สามารถทาํการเรง่รดัการพจิารณาเพอือาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูส้มคัรทา่นใดทา่นหนึง
เป็นกรณีพเิศษดว้ยเหตผุลทผีูส้มคัรไดท้าํการจอง หรอืไดท้าํการจา่ยคา่เดนิทางลว่งหนา้ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

การยนืเอกสารทรีบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หรอื เอกสารฉบบัจรงิ 
โปรดอย่านําสง่เอกสารฉบบัจรงิ นอกจากจะไดร้บัการขอจากเจา้หนา้ทใีนบางกรณีเทา่นัน โปรดยนืสาํเนา
เอกสารทผีา่นการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง เอกสารใด ๆ ทมีใิชภ่าษาองักฤษจะตอ้งยนืพรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษทแีปล
โดยสถาบนัการแปลทผีา่นการรบัรอง  

เอกสารทผีา่นการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง คอื เอกสารทเีจา้หนา้ทจีากสถาบนัทไีดร้บัการรบัรองในประเทศทผีูส้มคัรอาศยั
อยู ่ลงลายมอืชอื 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 เพอืแจง้ใหเ้จา้หนา้ทสีถานทตูทราบ ถงึสถานะภาพใหมท่ไีด ้
เปลยีนแปลงไป  
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สงิทจีะชว่ยใหก้ารพจิารณาใบสมคัรรวดเรว็ขนึ 

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

ขอ้กาํหนดใหท้ําการตรวจสขุภาพ 

โดยทวัไปไม่มขีอ้กาํหนดใหผู้ส้มคัรวซีา่ประเภทนีตรวจสุขภาพ  นอกจากในบางกรณี เชน่   

 ผูส้มคัรทมีกีจิตอ้งเขา้พบตดิตอ่กบัโรงพยาบาล รวมถงึสถานพยาบาล  เพอืเยยีมเยอืนหรอืดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 

 ผูส้มคัรทมีอีายมุากกวา่ 75 ปี 

 ผูส้มคัรทมีอีาการบ่งชวีา่อาจมสีขุภาพไม่แข็งแรงตามขอ้กาํหนดมาตรฐาน 

 ผูส้มคัรทปีระสงคจ์ะอยู่ในประเทศออสเตรเลยีนานกวา่ 6 เดอืนขนึไป 

ทางกระทรวงฯ ไดม้กีารใชร้ะบบการตรวจและบนัทกึผลสขุภาพแบบอเิล็กทรอนิกส ์(E-Health) โดยทวัไปการ
ตรวจสขุภาพจะพงึทาํภายหลงัจากการยนืใบสมคัรเทา่นัน โดยเจา้หนา้ทจีะจดัสง่จดหมายใหด้าํเนินการตรวจ
สขุภาพ (Health Assessment) ทางอเีมล (e-mail) โทรสาร หรอืทางไปรษณีย ์โดยจดหมายจะระบุ
รายละเอยีดและเลขหมายเพอืการตรวจสขุภาพ ผูส้มคัรจะตอ้งแสดงจดหมายดงักล่าวแกแ่พทยเ์พอืใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการนําสง่ผลการตรวจทางอเิล็กทรอนิกส ์ 

การตรวจสขุภาพใหผู้ส้มคัรนีใหผู้ส้มคัรตดิตอ่แพทยแ์ละโรงพยาบาลทไีดร้บัการรบัรองจากแผนกวซีา่ของ
สถานทตูออสเตรเลยีกรงุเทพฯ เทา่นัน ผูส้มคัรสามารถอา่นขอ้มูลเพมิเตมิเกยีวกบัรายนามแพทยไ์ดจ้ากเว็ปไซด ์
ตอ่ไปนี: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list 

หมายเหต:ุ ในบางกรณีแพทยอ์าจตอ้งการขอ้มลูดา้นสขุภาพเพมิเตมิ หรอืตอ้งการตดิตามประเมนิผลทางการ
แพทย ์อาจมกีารขอใหผู้ส้มคัรเขา้รบัการตรวจสขุภาพมากกวา่ 1 ครงั  

การตรวจประวตัอิาชญากรรม 

ในบางกรณีผูส้มคัรอาจไดร้บัการขอใหนํ้าสง่ใบรบัรองการสอบประวตัอิาชญากรรมจากจากสาํนักงานตาํรวจ
แห่งชาต ิหรอืหน่วยงานทบีงัคบัใชก้ฎหมายจากทกุประเทศทผีูส้มคัรไดเ้คยพํานักอาศยัเป็นระยะเวลารวมตงัแต ่
12 เดอืนขนึไป ภายในชว่งระยะเวลา10 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
ผูส้มคัรไดร้บัการอนุมตัวิซีา่นันจะไมถู่กประทบัตดิตราลงในหนังสอืเดนิทาง แตร่ายละเอยีดของวซีา่จะถกูบนัทกึ
อยูใ่นระบบขอ้มูลโดยเชอืมโยงกบัเลขหมายรายละเอยีดจากหนังสอืเดนิทางของผูไ้ดร้บัการอนุมตัวิซีา่ 
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เมอืผูส้มคัรไดร้บัการอนุมตัวิซีา่ของประเทศออสเตรเลยีเรยีบรอ้ยแลว้ จะไดร้บัจดหมายแจง้ผลวซีา่ซงึจะระบุ
รายละเอยีดเกยีวกบัเงอืนไขของวซีา่นัน อาทเิชน่ ระยะเวลาของวซีา่ และเงอืนไขการเดนิทางเขา้ประเทศ ผูส้มคัร
ควรเก็บรกัษาจดหมายดงักล่าวเพอืเป็นหลกัฐานประกอบการเดนิทาง และหลกัฐานดงักลา่วจะชว่ยในการ
ตรวจสอบสถานะวซีา่ผ่านทางระบบออนไลนใ์นเว็ปไซดข์องกระทรวงฯ ทเีรยีกว่า VEVO   

การใหบ้คุคลอนืตดิตอ่กบัทางสถานทตูในนามของผูส้มคัร 

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของประเทศออสเตรเลยี กาํหนดใหแ้ผนกวซีา่ไม่สามารถตอบคาํถามจาก
บุคคลทไีม่ไดร้บัมอบอาํนาจจากผูส้มคัร ซงึรวมถงึผูท้ใีหก้ารสนับสนุนใบสมคัรดว้ย หากผูส้มคัรประสงคจ์ะ
แตง่ตงัใหบุ้คคลอนืตดิตอ่รบัทราบขอ้มูลเกยีวกบัใบสมคัรนัน ผูส้มคัรจะตอ้งระบุการมอบอาํนาจเป็นลายลกัษณ์
อกัษร   

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 นีจาํเป็นในการ
ประกอบการพจิารณาใบสมคัร 

ในบางกรณีเจา้หนา้ทอีาจทาํการขอเอกสารหรอืขอขอ้มลูเพมิเตมิจากผูส้มคัรในภายหลงั 

ผูส้มคัรวซีา่ออนไลน ์ควรตอ้งแนบเอกสารโดยถา่ยโอนขอ้มลู (upload) ทาง ImmiAccount กรณีทตีอ้งการนําสง่
เอกสารประกอบเพมิเตมิสามารถทาํโดยเขา้ไปในระบบ ImmiAccount ซงึในหนา้ขอ้มลูของใบสมคัรของผูส้มคัร
นัน จะเห็นสญัลกัษณ ์“แนบเอกสาร”ทางดา้นขวามอื ซงึผูส้มคัรสามารถกดเลอืก เพอืแนบเอกสารสง่เพมิเตมิได ้
โดยขนาดไฟลข์อ้มูลทจีดัสง่หา้มเกนิ 5 MB  

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

รายการเอกสาร 
 แบบฟอรม์การขอออนไลน ์สาํหรบัวซีา่เพอืปฏบิตังิานชวัคราวในระยะสนัๆ ประเภท 403 

o สาํหรบัผูต้ดิตามทมีอีายตุงัแต ่18 ปีขนึไป ซงึไมใ่ชคู่ส่มรส ใหก้รอกใบสมคัรแยกคอื 
 แบบฟอรม์ 47A – สาํหรบับุตร หรอืบุคคลในครอบครวัทมีอีายตุงัแต ่18 ปีขนึไป 

 ชาํระคา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ ผูส้มคัรสามารถอา่นขอ้มูลเพมิเตมิเกยีวกบัคา่ธรรมเนียมรายบุคคลไดจ้า 
 สาํเนาหนังสอืเดนิทางแสดงหนา้ทมีรีายละเอยีดของผูส้มคัรทชีดัเจน และสาํเนาแสดงประวตักิารเดนิ

ทางเขา้ออกทผี่านมาในหนังสอืเดนิทาง หนังสอืเดนิทางนีตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 6 เดอืน และตอ้ง
ครอบคลุมถงึระยะเวลาทปีระสงคจ์ะพํานักอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี  

 รปูถา่ยปัจจบุนัขนาดทใีชท้าํหนังสอืเดนิทาง 1 รปู (ขนาด 45 mm x 35 mm) ถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืนที
ผ่านมา ภาพควรเห็นบรเิวณสว่นศรีษะและไหลบ่นบนพนืสเีรยีบ และ เขยีนชอืสกลุผูส้มคัรไวด้า้นหลงัรปู 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  
 หลกัฐานทางครอบครวั (สาํเนาทะเบยีนบา้น หรอืเทยีบเทา่) หลกัฐานการทาํงาน และอนื ๆ ทแีสดงถงึ

ความสมัพนัธข์องผูส้มคัรและถนิทอียูอ่าศยัในประเทศของตนเอง) 
 หลกัฐานซงึแสดงวา่ผูส้มคัรมทีนุทรพัยส์ว่นตวัทเีพยีงพอ หรอืมทีนุทรพัยเ์กอืหนุนเพยีงพอ สาํหรบัใช ้

จา่ยของตนเอง (และสมาชกิในครอบครวัทจีะเดนิทางรว่มดว้ย) ซงึครอบคลมุระยะเวลาทจีะพํานักใน
ประเทศออสเตรเลยีเชน่ สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารปัจจบุนั เอกสารรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank 
Statement) จดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยจากนายจา้ง เป็นตน้  

ผูส้มคัรวซีา่ในกลุม่งานของสญัญาระหวา่งประเทศ (Government Agreement Stream) 

 หลกัฐานวา่ผูส้มคัรมคีณุสมบตัคิรบตามกฎระเบยีบ ของสญัญานันๆ และการเขา้พํานักอาศยัใน
ประเทศออสเตรเลยีไดร้บัการเห็นชอบจากคูส่ญัญาทงัสองประเทศ 

 หากไม่ไดร้ะบุไวใ้นสญัญา ใหแ้สดงหลกัฐานวา่คูส่ญัญาฝ่ายออสเตรเลยีพงึพอใจกบัผูส้มคัรวา่จะ
เขา้ปฏบิตังิานตามเงอืนไขขอ้ตกลงทกีาํหนดไวใ้นกฎหมายแรงงานและการวา่จา้งของประเทศ
ออสเตรเลยี 

 สาํเนาถกูตอ้งของวฒุกิารศกึษา และประวตัผิูส้มคัรโดยยอ่ 
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ผูส้มคัรวซีา่ในกลุม่งานผูแ้ทนของตา่งประเทศ (Foreign Government Agency Stream Requirements) 

 จดหมายรบัรองสนับสนุนผูส้มคัรและสมาชกิครอบครวัทปีระสงคจ์ะตดิตาม จากทางหน่วยงาน 
องคก์ร โดยรวมครอบครวัของผูส้มคัรไวด้ว้ย 

 หากจดหมายสนับสนุนมไิดร้ะบุไว ้ใหย้นืเอกสารทยีนืยนัจากหน่วยงานหรอืองคก์รของผูส้มคัรวา่
การเขา้ไปทาํงานในประเทศออสเตรเลยีของผูส้มคัรนันจะเป็นการเออืประโยชนแ์กป่ระเทศ
ออสเตรเลยี 

 จดหมายรบัรองสนับสนุนจากสถาบนัการศกึษาของออสเตรเลยีหากสมคัรเพอืเป็นครสูอน
ภาษาตา่งประเทศ  

 สาํเนาถกูตอ้งของวฒุกิารศกึษา และประวตัผิูส้มคัรโดยยอ่ 
 สาํเนาถกูตอ้งของการขนึทะเบยีน หรอื ใบอนุญาตทาํงานนันๆ 

ผูส้มคัรวซีา่ในกลุม่งาน ผูร้บัใชใ้นครอบครวัของผูแ้ทนตา่งประเทศ (Domestic Worker Stream 
Requirements) 

 จดหมายรบัรองจากกระทรวงการตา่งประเทศ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) 

 สญัญาจา้งงานทลีงนามตกลงระหวา่งผูส้มคัรกบันายจา้ง 
 สาํเนาถกูตอ้งของวฒุกิารศกึษา และประวตัผิูส้มคัรโดยยอ่ 
 สาํเนาสมดุเงนิฝากธนาคารภายใตช้อืของผูส้มคัร ทไีดท้าํงานอยูแ่ลว้ในประเทศออสเตรเลยีภายใตว้ซีา่
ของกลุม่ Domestic Worker Stream 

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 
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กระทรวงกจิการภายใน 

สถานเอกอคัรราชทูตออสเตรเลยี กรุงเทพฯ 

www.thailand.embassy.gov.au 

 

 


