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วซีา่เพอืกจิกรรมชวัคราว (ประเภท 408) 

รายการเอกสารและขอ้มูลประกอบใบสมคัร  
(สําหรบัประเทศไทยและ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว) 
 

ผูส้มคัรขอวซีา่เพอืปฏบิตังิานชวัคราว (ประเภท 408) 
 
ผูท้ปีระสงคจ์ะเดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีเพอืปฏบิตังิานชวัคราวในระยะสนัๆ โดยเป็นผูท้ไีดร้บัเชญิจาก
หน่วยงาน องคก์รในออสเตรเลยีใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมทถีกูกฎหมายในประเทศออสเตรเลยี กจิกรรมนีรวมถงึ 

 นกัแสดง นกัรอ้ง เพอืทาํการแสดง หรอืแสดงสด ในธรุกจิของภาพยนตร ์ทวี ีการถ่ายภาพ หรอื
การบนัทกึการถา่ย รวมถงึการปฏบิตังิานเบอืงหลงัของผูก้าํกบั ผูร้ว่มงาน ผูช้ว่ยในการแสดง เป็น
ตน้ 

 ผูส้มคัรทไีดร้บัเชญิ จากองคก์ร หรอืหน่วยงานในประเทศออสเตรเลยี โดยกาํหนดเวลาไม่เกนิ 3 
เดอืน เพอืรว่มกจิกรรมทมีรีปูแบบทชีดัเจน เชน่ประกอบพธิทีางศาสนา กจิกรรมทางดา้นสงัคมหรอื
วฒันธรรม เชน่ การประชมุ หรอืดา้นกฬีา และกจิกรรมของชมุชน ขอ้มูลเพมิเตมิอา่นไดจ้าก
ดา้นลา่ง 

 นกัวจิยัคน้ควา้  
o ทไีดร้บัเชญิใหเ้ขา้รว่มหรอืสงัเกตกูารณใ์นงานวจิยัของหน่วยงานประเทศออสเตรเลยี 
o ทปีระสงคจ์ะทาํกจิกรรมเพอืวจิยัคน้ควา้ ณ สถาบนัการศกึษาของประเทศออสเตรเลยี อนั

เกยีวเนืองกบัการศกึษาของผูส้มคัร 
 นกับวช พระสงฆ ์ ทมีจีดุประสงคจ์ะประกอบกจิกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะ และดาํเนินการดา้น

ศาสนกจิกบัสถาบนัศาสนาในประเทศออสเตรเลยี 
 โครงการพเิศษ เพอืเขา้รว่มในโครงการตา่งๆทไีดร้บัการอนุมตั ิสาํหรบัโครงการทใีหโ้อกาศ

แลกเปลยีนเยาวชน เพมิความรูด้า้นวฒันธรรม หรอืเพอือาํนวยประโยชนแ์กช่มุชน  
 นกักฬีา 

o เพอืการเลน่กฬีา หรอืเห็นครูฝึก หรอืเป็นผูต้ดัสนิภายใตส้ญัญากบัสโมสร หรอื สมาคม
กฬีาของประเทศออสเตรเลยี 

o ทจีะเขา้รว่มในการฝึกฝนของกฬีาระดบัสงู 
 การแลกเปลยีน เพอืใหผู้ส้มคัรไดเ้ขา้ทาํงานในตาํแหน่งของผูเ้ชยีวชาญเฉพาะทาง ภายใต ้

เงอืนไขของการแลกเปลยีนทไีดต้กลงของสองฝ่ายเพอื   
o ใหผู้เ้ขา้รว่มไดม้โีอกาสไดป้ระสบการณจ์ากการทาํงานทมีวีฒันธรรมทตีา่งออกไป 
o เป็นการเพมิพูนความสมัพนัธด์า้นตา่งประเทศ 
o ใหผู้เ้ขา้รว่มไดเ้พมิพูนประสบการณค์วามรูจ้ากทมีอียูเ่ดมิ 
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 ลูกเรอื ทจีะเขา้ทาํงานเป็นลกูเรอื ในเรอื Superyacht ทปีระเทศออสเตรเลยี 
 พนกังานรบัใชข้องผูบ้รหิารระดบัสูง เพอืทาํงานประจาํในครอบครวัของผูบ้รหิารอาวโุส

ระดบัสงูชาวตา่งประเทศ 
 สนบัสนุนโดยหน่วยงานของรฐับาลออสเตรเลยี ใหเ้ป็นผูม้สีว่นรว่มในงานสาํคญัทรีฐับาลเป็น

ผูส้นับสนุน 

ผูส้มคัรสามารถไดร้บัการอนุมตัวิซีา่ประเภทนีในกรณีต่อไปนี 
 ประสงคจ์ะอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีนอ้ยกวา่ 3 เดอืน หรอืไม่เกนิ 3 เดอืน ยนืสมคัรจากนอก

ประเทศออสเตรเลยี และไดร้บัการสนับสนุนจากองคก์ร หรอืบุคคลในประเทศออสเตรเลยี ทเีป็น
ผูร้บัผดิชอบกบังานหรอืกจิกรรมในประเทศออสเตรเลยีนัน และองคก์ร หรอืบุคคลนันไดผ้่านการ
ทดสอบใหเ้ป็นผูส้ามารถทาํการรบัรองบุคคลอนืได ้

 ประสงคจ์ะอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีนานกว่า 3 เดอืน และมผีูอ้ปุถมัภร์บัรองทไีดผ้่านการทดสอบ 
และไดร้บัการอนุมตัใิหเ้ป็นผูร้บัรองได ้

 มคีณุสมบตัคิรบถว้นในกจิกรรมของประเภทวซีา่ทไีดส้มคัร 
 มทีนุทรพัยส์ว่นตวัทเีพยีงพอ หรอืมทีนุทรพัยเ์กอืหนุนเพยีงพอ สาํหรบัคา่ใชจ้า่ยของตนเอง และ

สมาชกิในครอบครวัทจีะเดนิทางไปประเทศออสเตรเลยีรว่มกบัผูส้มคัร 
 มกีารทาํประกนัสขุภาพทคีรอบคลุมระยะเวลาทจีะพํานักในประเทศออสเตรเลยี 
 เป็นผูม้สีขุภาพแข็งแรงและปราศจากประวตัอิาชญากรรม และมคีวามจรงิใจทจีะพํานักอยูใ่นประเทศ

ออสเตรเลยีชวัคราวเพอืทาํงานหรอืกจิกรรมในรปูแบบของวซีา่ทใีดส้มคัรเทา่นัน 

ขอ้มูลในเอกสารนีกาํหนดไวเ้พอืการสมคัรวซีา่ในประเภทผูส้มคัรทไีดร้บัเชญิ ทดีําเนินการพจิารณาโดย
สาํนักงานในประเทศไทย สาํหรบัขอ้มูลเพมิเตมิของกลุม่งานประเภทอนืสามารถอา่นไดท้:ี 
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408 
 

วซีา่ของผูส้มคัรทไีดร้บัเชญิ  

ผูส้มคัรทมีคีณุสมบตัทิจีะสมคัรวซีา่ประเภทนี คอืผูท้ตีอ้งการพํานักอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีเป็นเวลา 3 เดอืน
หรอืนอ้ยกว่า และไดร้บัเชญิจากองคก์รของประเทศออสเตรเลยี หรอืเพอืเขา้รว่มในกจิกรรมทางดา้นวฒันธรรม 
และสงัคมของชมุชน ตวัอยา่งเชน่ 

 นักกฬีาทเีขา้แขง่ขนั รวมถงึผูจ้ดัการ เจห่นา้ททีางการแพทย ์ครผููฝึ้ก ผูต้ดัสนิการแขง่ขนั เจา้หนา้ท ี                               
ทจีะเขา้รว่มในงาน หรอืการเดนิทางไปยงัสถานทตีา่งๆของกลุม่นักกฬีาตา่งชาตเิพอืฝึกฝน 

 นักบวช หรอืพระสงฆ ์ทเีป็นผูนํ้าของพธิกีรรมทางศาสนา หรอืเขา้รว่มในกจิกรรมทางศาสนาอนืๆใน
ฐานะแขกผูไ้ดร้บัเชญิจากหน่วยงานทางศาสนาของประเทศออสเตรเลยี 

 พระสงฆ ์หรอืนักบวชทจีะเป็นผูป้ระกอบพธิทีางศาสนาในงานพธิ ี
 นักวชิาการทไีดร้บัเชญิจากสถาบนัการศกึษาใหเ้ป็นผูบ้รรยาย หรอืเขา้รว่มการประชมุเชงิปฏบิตักิาร

หรอืทาํกจิกรรมเพอืวจิยัคน้ควา้ 
 ผูแ้สดงสนุทรพจนใ์หส้าธารณชน หรอื นักวทิยากร 
 นักพูด ผูนํ้าเสนอและผูจ้ดังานแสดงสนิคา้ งานมหกรรม นิทรรศการ งานประชมุ การประชมุเชงิ

ปฏบิตักิาร หรอืการสมัมนา 
 นักแสดงทปีระสงคจ์ะเขา้รว่มในงานโฆษณา แตม่ไิดท้าํการแสดงใดๆ 
 ศลิปินทเีขา้รว่มในงานแสดงศลิปะ ดา้นทศันศลิป์ หรอืเพอืจดังานแสดงผลงานของตนเอง 
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 นักเขยีนในงานเทศกาลนักเขยีนเพอืแนะนําผลงานของตนเองแกผู่เ้ขา้ชม 
 ผูก้าํกบัทา่เตน้การแสดงทจีดังานอบรมการแสดง รวมถงึมอีาจมกีารแสดงปิดทา้ยใหผู้ช้มโดยไม่คดิคา่

เขา้ชม 
 ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัทไีม่ใชก่ารกฬีาทวัไป เชน่การแขง่ขนัการเตน้ ดนตร ีแขง่เกมสอ์อนไลน ์การแขง่ขนั

ของนักเรยีน เป็นตน้ 

สมาชกิในครอบครวัทจีะตดิตามผูส้มคัรใหร้วมในใบสมคัรเดยีวกนั 

ผูส้มคัรทตีอ้งการนําสมาชกิครอบครวัตดิตามไปพํานักในประเทศออสเตรเลยีพรอ้มกนั หรอืตดิตามในภายหลงั
จะตอ้ง 

 รวมรายชอืไวใ้นใบสมคัรเดยีวกนัของผูส้มคัรหลกั (แมว้่าจะตดิตามไปในภายหลงัก็ตาม) 

 ตอ้งมรีายชอืรวมอยูใ่นการรบัดแูลของสปอนเซอร ์หากตอ้งการพํานักอยูน่านกว่า 3 เดอืน ผูท้ี
สปอนเซอรผ์ูส้มคัรหลกัตอ้งตกลงทจีะรบัดแูลบุคคลในครอบครวัของผูส้มคัรหลกัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

สมาชกิในครอบครวัจะตอ้งแสดงหลกัฐานทแีสดงสถานภาพการเงนิ วา่มคีวามสามารถในการดแูลตนเองใน
ขณะทอีาศยัอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี รวมถงึผ่านการตรวจสขุภาพตามมาตรฐานทกีาํหนดไว ้และตอ้งไม่มี
ประวตัอิาชญากรรม 

สมาชกิในครอบครวัสามารถสมคัรขอวซีา่ทงัแบบรวมในใบสมคัรเดยีวกนั หรอืยนืเป็นรายบุคคลเพอืตดิตามใน
ภายหลงั ใหย้นืใบสมคัรผ่านใน ImmiAccount ผูต้ดิตามภายหลงัสามารถสมคัรโดยเลอืกTemporary Activity, 

International Relations or Training Visa (Subsequent Entrant) (ประเภท 403,407,408) 

ทงันีสมาชกิในครอบครวัไม่สามารถเดนิทางกอ่นผูส้มคัรหลกั นอกจากนันสมาชกิในครอบครวัจะตอ้งเดนิทาง
ออกจากประเทศออสเตรเลยีเมอืระยะเวลาอนุมตัไิดส้นิสดุลงพรอ้มผูส้มคัรหลกั หรอื หากตอ้งการอยูต่อ่จะตอ้ง 

 ยงัคงสถานะเป็นสมาชกิในครอบครวัเดยีวกนักบัผูส้มคัรหลกั 

 มปีระกนัความคุม้ครองดา้นสขุภาพขณะทพีํานักอยูใ่นออสเตรเลยี 

 ไม่เขา้รว่มในกจิกรรมทกีอ่ความไม่สงบหรอืกอ่เหตวุุน่วายสรา้งความเดอืดรอ้นใหแ้กช่มุชน หรอืกลุม่ผู ้
อาศยัของประเทศออสเตรเลยี 

สมาชกิในครอบครวัของผูส้มคัรหลกัสามารถทาํงานหรอืศกึษาในประเทศออสเตรเลยีไดข้ณะทวีซีา่ยงัมอีายอุยู่ 

ทางหน่วยงานจะแจง้ใหผู้ส้มคัรทราบถงึขอ้กาํหนด รายละเอยีดของวซีา่ทไีดร้บัการอนุมตั ิ

การขอตอ่อายวุซีา่ 

ผูไ้ดร้บัการอนุมตัวิซีา่ประเภทนีไม่สามารถขออยูต่อ่ในประเทศออสเตรเลยีภายหลงัจากทผีูส้มคัรเดนิทางเขา้
ประเทศออสเตรเลยีแลว้ ในกรณีทผีูส้มคัรตอ้งการใชเ้วลาอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีเป็นระยะยาว ควรพจิารณา
สมคัรขอวซีา่ประเภทอนื 

วซีา่ของผูส้มคัรทไีดร้บัเชญิ แมอ้ยูใ่นขา่ยของวซีา่ประเภท 408 ไมอ่นุญาตใหท้าํงาน 
วซีา่ประเภทนีอนุญาตใหผู้ถ้อืวซีา่พํานักอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีไดถ้งึ 3 เดอืน เพอืเขา้รว่มในงาน หรอื
กจิกรรมตา่งๆ ตามทไีดร้บัเชญิเทา่นัน 
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การยนืใบสมคัรเพอืขอวซีา่ 

สมคัรออนไลน ์

ผูส้มคัรสามารถยนืใบสมคัรขอวซีา่ออนไลนผ์่านทาง ImmiAccount โดยเขา้สูร่ะบบไดท้เีวป้ไซด ์
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 

 
 
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 
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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 

โปรดทราบวา่ทางสถานทตูไม่สามารถใหข้อ้มูลสถานะใบสมคัรไดห้ากยงัอยูใ่นกาํหนดเวลาของการพจิารณาใบ
สมคัรทไีดม้กีารประกาศไว ้  

ผูส้มคัรไม่ควรดาํเนินการใดๆ ทกีาํหนดเงอืนไขการเดนิทางกอ่นทจีะไดร้บัการแจง้อนุมตัวิซีา่เป็นลายลกัษณ์
อกัษร เจา้หนา้ทไีม่สามารถทาํการเรง่รดัการพจิารณาเพอือาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูส้มคัรทา่นใดทา่นหนึง
เป็นกรณีพเิศษดว้ยเหตผุลทผีูส้มคัรไดท้าํการจอง หรอืไดท้าํการจา่ยคา่เดนิทางลว่งหนา้ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

การยนืเอกสารทรีบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หรอืเอกสารฉบบัจรงิ 
โปรดอย่านําสง่เอกสารฉบบัจรงิ นอกจากจะไดร้บัการขอจากเจา้หนา้ทใีนบางกรณีเทา่นัน โปรดยนืสาํเนา
เอกสารทผีา่นการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง เอกสารใด ๆ ทมีใิชภ่าษาองักฤษจะตอ้งยนืพรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษทแีปล
โดยสถาบนัการแปลทผีา่นการรบัรอง  

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  

สงิทจีะชว่ยใหก้ารพจิารณาใบสมคัรรวดเรว็ขนึ 

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

ขอ้กาํหนดในการตรวจสขุภาพ 

โดยทวัไปไม่มขีอ้กาํหนดใหผู้ส้มคัรวซีา่ประเภทนีตรวจสุขภาพ  นอกจากในบางกรณี เชน่   

 ผูส้มคัรทมีกีจิตอ้งเขา้พบตดิตอ่กบัโรงพยาบาล รวมถงึสถานพยาบาล  เพอืเยยีมเยอืนหรอืดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 
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 ผูส้มคัรทมีอีายมุากกวา่ 75 ปี 

 ผูส้มคัรทมีอีาการบ่งชวีา่อาจมสีขุภาพไม่แข็งแรงตามขอ้กาํหนดมาตรฐาน 

 ผูส้มคัรทปีระสงคจ์ะอยู่ในประเทศออสเตรเลยีนานกวา่ 6 เดอืนขนึไป 

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

การตรวจสขุภาพนี ผูส้มคัรตอ้งตดิตอ่แพทยแ์ละโรงพยาบาลทไีดร้บัการรบัรองจากแผนกวซีา่ของสถานทตู
ออสเตรเลยีกรงุเทพฯ เทา่นัน  

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

การตรวจประวตัอิาชญากรรม 

ในบางกรณีผูส้มคัรอาจไดร้บัการขอใหนํ้าสง่ใบรบัรองการสอบประวตัอิาชญากรรมซงึตอ้งจากสาํนักงานตาํรวจ
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 
เมอืผูส้มคัรไดร้บัการอนุมตัวิซีา่ของประเทศออสเตรเลยีเรยีบรอ้ยแลว้ จะไดร้บัจดหมายแจง้ผลวซีา่ซงึจะระบุ
รายละเอยีดเกยีวกบัเงอืนไขของวซีา่นัน อาทเิชน่ ระยะเวลาของวซีา่ และเงอืนไขการเดนิทางเขา้ประเทศ ผูส้มคัร
ควรเก็บรกัษาจดหมายดงักล่าวเพอืเป็นหลกัฐานประกอบการเดนิทาง และหลกัฐานดงักลา่วจะชว่ยในการ
ตรวจสอบสถานะวซีา่ผ่านทางระบบออนไลนใ์นเว็ปไซดข์องกระทรวงฯ ทเีรยีกว่า VEVO   

การใหบ้คุคลอนืตดิตอ่กบัทางสถานทตูในนามของผูส้มคัร 

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

ผูส้มคัรควรแนบเอกสารโดยถา่ยโอนขอ้มูล (upload) ทาง ImmiAccount กรณีทตีอ้งการนําสง่เอกสารประกอบ
เพมิเตมิสามารถทาํโดยเขา้ไปในระบบ ImmiAccount ซงึในหนา้ขอ้มูลของใบสมคัรของผูส้มคัรนัน จะเห็น
สญัลกัษณ ์“แนบเอกสาร”ทางดา้นขวามอื ซงึผูส้มคัรสามารถกดเลอืก เพอืแนบเอกสารสง่เพมิเตมิได ้ขนาด
ไฟลข์อ้มูลทจีดัส่งหา้มเกนิ 5 MB. 

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

 
รายการเอกสาร 

 แบบฟอรม์การขอออนไลน ์สาํหรบัวซีา่เพอืปฏบิตังิานชวัคราวในระยะสนัๆ ประเภท 408 

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

 ชาํระคา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ ผูส้มคัรสามารถอา่นขอ้มูลเพมิเตมิเกยีวกบัคา่ธรรมเนียมรายบุคคลไดจ้ 
 สาํเนาหนังสอืเดนิทางแสดงหนา้ทมีรีายละเอยีดของผูส้มคัรทชีดัเจน และสาํเนาแสดงประวตักิารเดนิ

ทางเขา้ออกทผี่านมาในหนังสอืเดนิทาง หนังสอืเดนิทางนีตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 6 เดอืน และตอ้ง
ครอบคลุมถงึระยะเวลาทจีะพาํนักอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี  

 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 (และสมาชกิในครอบครวัทจีะเดนิทางรว่ม) ซงึครอบคลมุระยะเวลาทจีะพํานักในประเทศ
ออสเตรเลยีเชน่ สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารปัจจบุนั เอกสารรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank 
Statement) จดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยจากนายจา้ง เป็นตน้  

ผูส้มคัรทจีะเขา้รว่มกจิกรรมทางดา้นสงัคมหรอืวฒันธรรม  

 ใหแ้สดงจดหมายเชญิจากทางหน่วยงาน หรอืองคก์รในประเทศออสเตรเลยี แจง้ถงึรายละเอยีดของ
กจิกรรมนัน พรอ้มระบุวนัท ีและรายละเอยีดหนา้ทขีองผูส้มคัร และแจง้ถงึหนา้ทขีององคก์รนันใน
การจดักจิกรรม 

 จดหมายเชญิเขา้รว่มของผูส้มคัรทปีระสงคจ์ะเขา้รว่มในกจิกรรมดา้นกฬีาในฐานะมอืสมคัรเลน่ หรอื 
ผูท้มีสีว่นชว่ยเหลอืนักกฬีามอืสมคัรเลน่รายบุคคล หรอืเป็นกลุม่ ใหร้ะบุรายละเอยีดทงัหมดเชน่กนั 
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ผูส้มคัรทมีอีายนุอ้ยกวา่ 18  ปี   

ในกรณีทผีูเ้ดนิทางรว่มเป็นผูเ้ยาว ์มอีายนุอ้ยกว่า 18 ปี และผูป้กครองตามสทิธโิดยชอบทางกฎหมายหรอื บดิา/
มารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึงมไิดเ้ดนิทางดว้ย จะตอ้งแนบเอกสารยนิยอมจากผูป้กครองทมีไิดเ้ดนิทางพรอ้มผูเ้ยาว ์
อนุญาตใหผู้เ้ยาวนั์นสมคัรขอวซีา่ และทงัยนิยอมใหเ้ดนิทางไปยงัประเทศออสเตรเลยีทงัชวัคราวและหรอืเป็นการ
ถาวรได ้ในกรณีทบีดิา และหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึงเป็นผูถ้อืสทิธแิตผู่เ้ดยีวตามกฎหมาย ใหแ้นบเอกสาร
แสดงสทิธนัินและ ไม่จาํเป็นตอ้งแนบเอกสารยนิยอมใหเ้ดนิทาง 

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 


