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วีซา่ เพือย้ายถินฐานของบุตร/เด็ก
(ประเภท 101, 102, 445 และ 117)
ข ้อมูลและรายการเอกสารประกอบใบสมัคร
(สําหรบั ประเทศไทย และ สาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ผู ส
้ มค
ั รทีควรขอวีซา่ ประเภท 101 102 445 และ 117
วีซา่ สําหร ับบุตร ประเภท 101
ผูส้ มัครทีประสงค ์จะยืนวีซา่ ประเภทนี จะต ้องมีคณ
ุ สมบัตด
ิ งั ต่อไปนี
 ได ้รบั การ สปอนเซอร ์ (อุปถัมภ ์) จากผูป้ กครอง (บิดา /มารดา) หรือคูค
่ รองของผู ้ปกครอง
 เป็ นโสด
 อายุนอ้ ยกว่า 18 ปี หรือ
 กําลังศึกษาอยูเ่ ต็มภาคเรียน สําหรบั ผู ้ทีมีอายุระหว่าง 18-24 ปี หรือ
 หากมีอายุมากกว่า 18 ปี แต่เป็ นบุคคลไร ้ความสามารถ และต ้องพึงพาการดูแลจากมารดา/บิดาผูย้ น
ื
สปอนเซอร ์
อ่านข ้อมูลเพิมเติมจาก: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/child-101

วีซา่ ของบุตรบุญธรรม ประเภท 102
เป็ นวีซา่ สําหรบั วีซา่ สําหร ับผูสมั
้ ครทีอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี ทีเป็ นบุตรบุญธรรมโดยถูกต ้องตามกฎหมายของผู ้ถือ
สัญชาติออสเตรเลีย หรือ ผูท้ มี
ี สท
ิ ธิในการพํานักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือ ผู ้ทีถือสัญชาติ
นิ วซีแลนด ์ทีได ้รบั สิทธิพํานักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย
ตามปกติพ่อแม่บุญธรรมตามกฎหมายจะเป็ นผูย้ นใบสมั
ื
ครให ้ โดยผูส้ มัครขอวีซา่ ประเภทนี จะต ้องมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี
 อายุนอ้ ยกว่า 18 ปี
 พํานักอาศัยอยูน
่ อกประเทศออสเตรเลีย
 มีสถานะภาพเป็ นบุตรบุญธรรมโดยชอบตามกฎหมายแลว้ หรือกําลังดําเนิ นขันตอนการขอรบั บุตรบุญ
ธรรมอยู่
 ผ่านหลักเกณฑ ์การตรวจสุขภาพ และตรวจประวัตอิ าชญากรรม
 ผูส้ มัครทีมีอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี ณวันทียืนใบสมัคร หากแต่มอ
ี ายุครบ 18 ปี แล ้วในวันทีใบสมัครได ้รบั
การตัดสิน จะถือเป็ นผูข
้ าดคุณสมบัตต
ิ ามทีกําหนดไว ้
พ่อแม่บุญธรรมตามกฎหมายเป็ นผูส้ ปอนเซอร ์ และต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ อ
่ ไปนี
 ผูถ้ อื สัญชาติออสเตรเลีย หรือ
 ผูท้ มี
ี สท
ิ ธิในการพํานักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือ

 ผูท้ ถื
ี อสัญชาตินิวซีแลนด ์ทีได ้รบั สิทธิพํานักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย
ข ้อมูลเพิมเติมอ่านได ้ที: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/adoption-102

วีซา่ สําหร ับบุตร(ผู เ้ ยาว ์) หรือ บุตรทีอยู ่ภายใต้การปกครอง ประเภท 445
ผูท้ ยื
ี นสมัครวีซา่ ประเภทนี ต ้องเป็ นบุตรทีอยูใ่ นการดูแลของผูป้ กครองของผูท้ ถื
ี อวีซา่ ชัวคราวประเภทย ้าย
ถินฐานของคูส
่ มรส หรือผูที
้ ถือวีซา่ สําหรบั บุตร(ผูเ้ ยาว ์)/บุตรทีอยูภ
่ ายใต ้การปกครอง
ตามปกติพ่อแม่บุญธรรมตามกฎหมายจะเป็ นผูย้ นใบสมั
ื
ครให ้
โดยผูส้ มัครขอวีซา่ ประเภทนี จะต ้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
 เป็ นบุตรโดยสายเลือด หรือ ลูกเลียง หรือ บุตรบุญธรรมของผู ้ปกครอง (บิดา/มารดา)
 ได ้รบั การสปอนเซอร ์จากบุคคลคนเดียวกันทีสปอนเซอร ์ผูป้ กครอง หากบางกรณี อาจได ้ร ับการยกเว ้น
 ผ่านหลักเกณฑ ์การตรวจสุขภาพ และตรวจประวัตอิ าชญากรรม
 เป็ นโสด (ไม่ได ้สมรส หรือ หมันหมาย หรือมีความสัมพันธ ์ฉันท ์สามีภรรยากับบุคคลใด)
 มีอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี หรือมีคณ
ุ สมบัตต
ิ อ
่ ไปนี
o เป็ นผูต้ ้องรบั การดูแลด ้านการเงินจากผู ้ปกครองทีถือวีซา่ ชัวคราวประเภทย ้ายถินฐานของคู่
สมรส
o เป็ นผูไ้ ร ้สมรรถภาพ พิการ หรือมีข ้อบกพร่องทางจิต
ผูส้ มัครทีจะได ้รบั การอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ ประเภทนี นันผูป้ กครอง (บิดา/มารดาทีแท ้จริง หรือโดยการสมรสของบิดา
มารดา) จะต ้องเป็ นผูถ้ อื วีซา่ ชัวคราวต่อไปนี
 วีซา่ ชัวคราวประเภทย ้ายถินฐานของคูส
่ มรส ประเภท 309 หรือ 820
 วีซา่ ของบุตรภายใต ้การปกครอง ประเภท 445
อ่านข ้อมูลเพิมเติมจาก: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/dependent-child445

วีซา่ สําหร ับเด็กทีมีสถานภาพกําพร ้า ประเภท 117
ผูเ้ ยาว ์ทีสมัครวีซา่ ประเภทนี ต ้องมีคณ
ุ สมบัตด
ิ งั ต่อไปนี
ยืนสมัครขอวีซา่ นอกประเทศออสเตรเลีย
อายุนอ้ ยกว่า 18 ปี
ได ้รบั การสปอนเซอร ์จากญาติทมี
ี คณ
ุ สมบัตด
ิ งั นี
o มีความสัมพันธ ์ฉันท ์ญาติเช่นเป็ น พีชาย พีสาว ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้ า น้า อา โดยตรง หรือโดย
การสมรสของญาตินัน
o มีอายุมากกว่า 18 ปี ขึนไป
o เป็ นผูถ้ อื สัญชาติออสเตรเลีย หรือผูท้ มี
ี สท
ิ ธิพํานักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือผู ้ถือ
สัญชาตินิวซีแลนด ์ทีได ้รบั สิทธิพํานักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย
 เป็ นโสด (ไม่ได ้สมรส หรือ หมันหมาย หรือมีความสัมพันธ ์ฉันท ์สามีภรรยากับบุคคลใด)
 อยูใ่ นสถานะภาพทีบิดา มารดาไม่สามารถให ้การเลียงดูแลได ้
 ผ่านหลักเกณฑ ์การตรวจสุขภาพ และตรวจประวัตอิ าชญากรรม
อ่านข ้อมูลเพิมเติมจาก: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/orphan-relative
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การยืนใบสมัครขอวีซา่
ผูส้ มัครจากประเทศไทย และ สาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่สามารถยืนสมัครวีซา่ ประเภทนี ออนไลน์
ได ้ ดังนันต ้องยืนใบสมัครด ้วยตนเองได ้ทีสํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC) ประจําประเทศ
ไทยดําเนิ นการโดยบริษท
ั VFS Global ซึงโดยปกติทางสํานักงานสามารถทําการเก็บข ้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
(พิมพ ์ลายนิ วมือ และถ่ายภาพ) ได ้ทันทีหลังจากยืนใบสมัคร
กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

ชนั 28, อาคารเดอะเทรนดี ออฟฟิ ศ
สุขม
ุ วิท ซอย 13แขวงคลองเตยเหนื อ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เลขที 191, ชนั 6B, อาคารศิรพ
ิ านิ ช
ถนนห ้วยแก ้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
เชียงใหม่ 50200

(ใกล ้รถไฟฟ้ าสถานี นานา ทางออกเลข 3)
โทรศัพท ์: 02 118 7100
อีเมล: info.auth@vfshelpline.com

(ตรงข ้าม เมญ่าช็อปปิ งเซ็นเตอร ์ เชียงใหม่)
โทรศัพท ์: 02 118 7100
อีเมล: info.auth@vfshelpline.com

อ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้จาก: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand

การยืนใบสมัครจากสาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผูส้ มัครทีประสงค ์จะยืนใบสมัครขอวีซา่ จากสาธารณรฐั ประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถส่งใบสมัครผ่านทาง
ไปรษณี ย ์ ไปยังสํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC) ประจําประเทศไทย อ่านข ้อมูลเพิมเติม
ด ้านการส่งใบสมัครขอวีซา่ จากสาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได ้ทีเว็บไซต ์
www.vfsglobal.com/australia/Laos.

การตรวจเก็บข ้อมูลอัตลักษณ์บค
ุ คล (Biometrics collection)
ผูส้ มัครทุกสัญชาติทสมั
ี ครขอวีซา่ จากประเทศไทย จําเป็ นต ้องใหข
้ ้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของตนเอง (โดยการ
ถ่ายภาพใบหน้า และพิมพ ์ลายนิ วมือ) เพือใช ้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร
การตรวจเก็บข ้อมูลอัตลักษณ์บุคคลทําได ้ทีสํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC) ทีสาํ นักงาน
ในกรุงเทพฯ หรือสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี ผูส้ มัครต ้องนํ าหนังสือเดินทางตัวจริงมาด ้วย
อ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้ที: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-ourrequirements/biometrics.

ค่าใช ้จ่ายในการสมัคร
ค่าธรรมเนี ยมในการยืนใบสมัครเพือขอวีซา่ นี ผูส้ มัครไม่สามารถขอคืนได ้ในกรณี ทใบสมั
ี
ครขอวีซา่ ไม่ได ้ร ับการ
อนุ มต
ั ิ รวมถึงกรณี ทผู
ี ส้ มัครขอยกเลิกการสมัครด ้วยเหตุใดก็ตามในภายหลังจากทีได ้ทําการยืนใบสมัครแล ้ว
นอกเหนื อจากค่าธรรมเนี ยมใบสมัครขอวีซา่ ทีได ้ถูกกําหนดไว ้โดยรัฐบาลออสเตรเลียแล ้ว ผู ้สมัครต ้องจ่าย
ค่าธรรมเนี ยมในการเก็บข ้อมูลอัตลักษณ์บุคคลให ้แก่สาํ นักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC)
ตรวจสอบค่าธรรมเนี ยมวีซา่ แต่ละประเภทได ้ที: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-pricing-estimator
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ค่าธรรมเนี ยมของ VFS Global ในการเก็บข ้อมูลอัตลักษณ์บุคคล: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand

เมือผู ้สมัครทําการยืนใบสมัครขอวีซา่ ทีสํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC)
เรียบร ้อยแลว้
ทางสํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ (AVAC) จะนํ าส่งใบสมัครมายังสถานทูตออสเตรเลียเพือการพิจารณา ทาง
(AVAC) จะเป็ นผูอ
้ อกใบเสร็จค่าธรรมเนี ยมและหมายเลข ทีผูส้ มัครสามารถใช ้เพือติดตามสถานะใบสมัครได ้

ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัคร
ทางภาครวมของหน่ วยงาน มีการประกาศแจ ้งระยะเวลาดําเนิ นการพิจารณาใบสมัครทีมีการเปลียนแปลงข ้อมูล
ทุกเดือน เพือเป็ นข้อมูลใหผ้ ูส้ มัครทราบโดยประมาณถึงระยะเวลาทีใช ้ในการพิจารณาใบสมัคร ทังนี ระยะเวลา
การพิจารณาใบสมัครยังขึนอยูก
่ บั ปัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณของใบสมัครทีได ้รบั ในช่วงฤดูกาลต่างๆ หรือ
กรณี ทผู
ี ส้ มัครมีประวัตท
ิ ซ
ี บั ซ ้อน หรือผูส้ มัครยืนใบสมัครทีไม่สมบูรณ์ ซึงระยะเวลาการพิจารณานี รวมทังใบ
สมัครยืนออนไลน์และใบสมัครทียืนเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
สําหรบั ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครในปัจจุบน
ั สามารถอ่านได ้ที:
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times

ข ้อแนะนํ าสําหรบั ผูท้ ประสงค
ี
์จะเดินทางในช่วงฤดูกาลท่องเทียว เช่นเดือนกุมภาพันธ ์, มีนาคม หรือ เมษายน คือ
ควรยืนใบสมัครขอวีซา่ อย่างน้อยหนึ งเดือนล่วงหน้า ก่อนกําหนดวันเดินทาง
โปรดทราบว่าทางสถานทูตไม่สามารถให้ข ้อมูลสถานะใบสมัครได ้ หากยังอยูใ่ นกําหนดเวลาของการพิจารณาใบ
สมัครทีได ้มีการประกาศไว ้
ผูส้ มัครไม่ควรดําเนิ นการใดๆ ทีกําหนดเงือนไขการเดินทางก่อนทีจะได ้รบั การแจ ้งอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ เป็ นลายลักษณ์
อักษร ทางเจ ้าหน้าทีไม่สามารถทําการเร่งรดั การพิจารณาเพืออํานวยความสะดวกสําหร ับผู ้สมัครท่านใดท่าน
หนึ งเป็ นกรณี พเิ ศษด ้วยเหตุผลทีผูส้ มัครได ้ทําการจอง หรือได ้ทําการจ่ายค่าเดินทางล่วงหน้าไว ้เรียบร ้อยแล ้ว

การยืนเอกสารทีร ับรองสําเนาถูกต ้อง หรือเอกสารฉบับจริง
โปรดอย่าจัดส่งเอกสารฉบับจริง นอกจากจะได ้ร ับการขอจากเจ ้าหน้าทีในบางกรณี เท่านัน โปรดยืนสําเนาเอกสาร
ทีผ่านการร ับรองสําเนาถูกต ้อง เอกสารใด ๆ ทีมิใช่ภาษาอังกฤษจะต ้องยืนพร ้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษทีแปลโดย
สถาบันการแปลทีผ่านการรบั รอง
เอกสารทีผ่านการร ับรองสําเนาถูกต ้อง คือ เอกสารทีเจ ้าหน้าทีจากสถาบันทีได ้รบั การร ับรองในประเทศทีผูส้ มัครอาศัย
อยูล
่ งลายมือชือ หรือประทับตราร ับรองความถูกต ้องของสําเนาเอกสาร
อ่านข ้อมูลเพิมเติมในการรบั รองการแปลเอกสารได ้ที https://immi.homeaffairs.gov.au/helpsupport/applying-online-or-on-paper/on-paper/certified-copy

การเปลียนแปลงสถานะภาพภายหลังการยืนใบสมัคร
หากมีการเปลียนแปลงสถานะภาพของผูส้ มัครภายหลังจากการยืนใบสมัครแล ้ว ผูส้ มัครต ้องใช ้แบบฟอร ์ม 1022
Notification of Changes in Circumstances เพือแจ ้งใหเ้ จ ้าหน้าทีสถานทูตทราบถึงสถานะภาพใหม่ทได
ี ้
เปลียนแปลงไป

สิงทีช่วยให ้การพิจารณาใบสมัครรวดเร็วขึน
ผูส้ มัครควรตรวจสอบให ้แน่ ช ัดว่าได ้ยืนใบสมัครขอวีซา่ ทีสมบูรณ์ พร ้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาให ้
เพียงพอสําหร ับเจ ้าหน้าที เพราะเจ ้าหน้าทีอาจทําการพิจารณาใบสมัคร จากข ้อมูลทีผูส้ มัครได ้ยืนไว ้ในใบสมัคร
เท่านัน โดยไม่มก
ี ารขอเอกสารเพิมเติมเพือพิจารณา
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หมายเหตุ: ผูส้ มัครไม่สามารถขอร ับเงินค่าธรรมเนี ยมการขอวีซา่ (รวมถึงค่าบริการอืนใดทีเกิดขึน) คืนได ้ใน
กรณี ทใบสมั
ี
ครขอวีซา่ ได ้รบั การปฏิเสธ

ข ้อกําหนดให ้ทําการตรวจสุขภาพ
โดยทัวไปไม่มข
ี ้อกําหนดใหผ
้ ู ้สมัครวีซา่ ประเภทนี ตรวจสุขภาพ นอกจากในบางกรณี เช่น


ผูส้ มัครทีมีกจิ ตอ้ งเข ้าพบติดต่อกับโรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาล เพือเยียมเยือนหรือด ้วยเหตุผลใดก็ตาม



ผูส้ มัครทีมีอายุมากกว่า 75 ปี



ผูส้ มัครทีมีอาการบ่งชีว่าผูส้ มัครอาจมีสข
ุ ภาพไม่แข็งแรงตามข ้อกําหนดมาตรฐาน



ผูส้ มัครทีประสงค ์จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียนานกว่า 6 เดือนขึนไป

ทางกระทรวงฯ ได ้มีการใช ้ระบบการตรวจและบันทึกผลสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิ กส ์ (E-Health) โดยทัวไปการ
ตรวจสุขภาพจะพึงทําภายหลังจากการยืนใบสมัครเท่านัน โดยเจ ้าหน้าทีจะจัดส่งจดหมายใหด้ าํ เนิ นการตรวจ
สุขภาพ (Health Assessment) ทางอีเมล (e-mail) โทรสาร หรือทางไปรษณี ย ์ โดยจดหมายจะระบุรายละเอียด
และเลขหมายเพือการตรวจสุขภาพ ผูส้ มัครจะต ้องนํ าจดหมายนี ส่งใหแ้ พทย ์ใช ้เป็ นข ้อมูลในการนํ าส่งผลการ
ตรวจทางอิเล็กทรอนิ กส ์
การตรวจสุขภาพนี ต ้องทําโดยแพทย ์และโรงพยาบาลได ้รบั การแต่งตังจากแผนกวีซา่ ของสถานทูตออสเตรเลีย
กรุงเทพฯ เท่านัน
ผูส้ มัครสามารถอ่านข้อมูลเพิมเติมเกียวกับรายนามแพทย ์ได ้จากเว็ปไซด ์ต่อไปนี :
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list

หมายเหตุ: ในบางกรณี แพทย ์อาจต ้องการข ้อมูลด ้านสุขภาพเพิมเติม หรือต ้องการติดตามประเมินผลทางการ
แพทย ์ อาจมีการขอให ้ผูส้ มัครเข ้ารบั การตรวจสุขภาพมากกว่า 1 ครัง

การตรวจประวัตอิ าชญากรรม
ผูส้ มัครต ้องส่งใบรบั รองการสอบประวัตอิ าชญากรรมจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือหน่ วยงานทีบังคับใช ้
กฎหมายจากทุกประเทศทีผูสมั
้ ครได ้เคยพํานักอาศัยเป็ นระยะเวลารวมตังแต่ 12 เดือนขึนไป ภายในช่วง
ระยะเวลา10 ปี ทีผ่านมา
อ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้จาก: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-andlocations/list

ในกรณี ทผู
ี ส้ มัครได ้รบั การขอให ้นํ าส่งใบรบั รองการสอบประวัตอิ าชญากรรมของกรมตํารวจจากประเทศ
ออสเตรเลีย ผูส้ มัครต ้องกรอกใบสมัครของ Australian Federal Police (AFP) National Police Check application
form แบบฟอร ์มนี มีให ้ทีเว็ปไซด:์ https://www.afp.gov.au/what-we-do/services/criminal-records/nationalpolice-checks

วีซา่ ของประเทศออสเตรเลีย
ข ้อมูลของวีซา่ สําหรบั ผูเ้ ดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียเป็ นแบบอิเล็กทรอนิ กส ์ กล่าวคือ หลักฐานทีแสดงว่า
ผูส้ มัครได ้รบั การอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ นัน จะไม่ถก
ู ประทับติดตราลงในหนังสือเดินทาง แต่รายละเอียดของวีซา่ จะถูกบันทึก
อยูใ่ นระบบข ้อมูลโดยเชือมโยงกับเลขหมายรายละเอียดจากหนังสือเดินทางของผู ้ได ้ร ับการอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่
เมือผูส้ มัครได ้รบั การอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ ของประเทศออสเตรเลียเรียบร ้อยแล ้ว จะได ้ร ับจดหมายแจ ้งผลวีซา่ ซึงจะระบุ
รายละเอียดเกียวกับเงือนไขของวีซา่ นัน อาทิเช่น ระยะเวลาของวีซา่ และเงือนไขการเดินทางเข ้าประเทศ ผูส้ มัคร
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ควรเก็บรกั ษาจดหมายดังกล่าวเพือเป็ นหลักฐานประกอบการเดินทาง และหลักฐานดังกล่าวจะช่วยในการ
ตรวจสอบสถานะวีซา่ ผ่านทางระบบออนไลน์ในเว็ปไซด ์ของกระทรวงฯ ทีเรียกว่า VEVO

การให ้บุคคลอืนติดต่อกับทางสถานทูตในนามของผูส้ มัคร
กฎหมายคุมครองข
้
้อมูลส่วนบุคคลของประเทศออสเตรเลีย กําหนดให ้แผนกวีซา่ ไม่สามารถตอบคําถามจาก
บุคคลทีไม่ได ้รบั มอบอํานาจจากผู ้สมัคร ซึงรวมถึงผูท้ ให
ี ก้ ารสนับสนุ น (สปอนเซอร ์)ใบสมัครด ้วย หากผูส้ มัคร
ประสงค ์จะแต่งตังใหบ้ ุคคลอืนติดต่อรบั ทราบข ้อมูลเกียวกับใบสมัครนัน ผูส้ มัครจะตอ้ งระบุการมอบอํานาจเป็ น
ลายลักษณ์อก
ั ษร
การมอบอํานาจเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรภายหลังจากการยืนใบสมัครแล ้วสามารถทําได ้โดย
 กรอกฟอร ์ม 956 หรือ 956A ซึงต ้องลงลายมือชือ ทังจากผูส้ มัครและผูท้ รี บั การแต่งตังเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
หรือ
 แจ ้งเจ ้าหน้าทีทางอีเมล ์ หรือทางจดหมาย ระบุชอและที
ื
อยูผ
่ ูท้ ต
ี ้องการแต่งตังใหด้ าํ เนิ นการรบั ทราบแทน
ข ้อมูลเพิมเติมเพือแต่งตังบุคคลอืนอ่านได ้ที: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-helpwith-your-application/overview

ข ้อมูลเพิมเติมเพือแต่งตังเอเจนท ์อ่านได ้ที: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-helpwith-your-application/using-a-migration-agent

วีซา่ เพือย ้ายถินฐานของบุตร/เด็ก (ประเภท 101, 102, 445 และ 117) | 6

รายการเอกสารประกอบใบสมัคร:
เมือทําการสมัครขอวีซา่ ผู ้สมัครต ้องแนบเอกสารทีเกียวข ้องเพือประกอบการพิจารณา เอกสารบางชนิ ดอาจใช ้เวลา
ในการจัดหา ดังนันผูส้ มัครควรเตรียมเอกสารให้พร ้อมเมือยืนใบสมัคร ทางเจ ้าหน้าทีสามารถทําการพิจารณา
โดยใช ้เฉพาะเอกสารทีได ้นํ าส่งมาพร ้อมใบสมัครเท่านัน ฉะนันเพือประโยชน์ของผูส้ มัครเอง ควรเตรียมเอกสาร
ใหพ
้ ร ้อมพิจารณา
รายการเอกสารทีได ้ระบุไว ้ รวมถึง เอกสารส่วนตัว ข ้อมูลด ้านสุขภาพ และประวัตอิ าชญากรรม จําเป็ นในการ
ประกอบการพิจารณาใบสมัคร
ในบางกรณีเจ ้าหน้าทีอาจทําการขอเอกสารหรือขอข ้อมูลเพิมเติมจากผูสมั
้ ครในภายหลัง

รายการเอกสาร
ฟอร ์ม 47CH (สําหร ับวีซา่ ประเภท 101) กรอกเป็ นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู ้สมัคร หรือ ผู ้ปกครอง
ตามกฎหมายในกรณี ทผู
ี ส้ มัครอายุตากว่
ํ า 16 ปี
ฟอร ์ม 40CH (สําหร ับวีซา่ ประเภท 101) กรอกเป็ นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยสปอนเซอร ์
ฟอร ์ม 918 (สําหรบั วีซา่ ประเภท 445) กรอกใบสมัครเป็ นภาษาอังกฤษ ลงนามโดยผู ้สมัคร หรือ
ผูป้ กครองตามกฎหมายในกรณี ทผู
ี ส้ มัครอายุตากว่
ํ า 16 ปี และสปอนเซอร ์
ชําระค่าธรรมเนี ยมการขอวีซา่ สามารถอ่านข้อมูลเพิมเติมเกียวกับค่าธรรมเนี ยมรายบุคคลได ้จาก
รูปถ่ายปัจจุบน
ั ขนาดทําหนังสือเดินทาง 2 รูป (ของผูส้ มัครแต่ละบุคคล)
สําเนาสูตบ
ิ ต
ั ร และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทีรบั รองสําเนาถูกต ้องแล ้ว (ของผูส้ มัครทีมีอายุตงแต่
ั
7 ปี ขึนไป)
สําเนาทะเบียนบา้ นหรือเอกสารราชการอย่างอืนทีแทนได ้ ของผูส้ มัคร (และของผูอ้ าศัยทังหมดทีอยูใ่ น
ทะเบียนบา้ นเดียวกันกับผู ้สมัคร)
สําเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าทีมีประวัตก
ิ ารเดินทาง (ในกรณี ทมี
ี หนังสือเดินทาง) กรุณาตรวจสอบว่า
รายละเอียดของหนังสือเดินทาง การสะกดชือ นามสกุล และรายละเอียดต่างๆ จะต ้องตรงกับเอกสารฉบับ
อืนๆ ของทังหมด
ใบรบั รองการเปลียนชือ/ สกุล อย่างเป็ นทางการ ในกรณี มก
ี ารเปลียนของผูส้ มัครทุกคนทีมีชออยู
ื
ใ่ นใบ
สมัครขอวีซา่
สําเนาใบมรณบัตร ในกรณี ทบิ
ี ดาหรือมารดาเสียชีวต
ิ
วีซา่ สําหร ับบุตร(ผู เ้ ยาว ์) หรือ บุตรทีอยู ่ภายใต้การปกครอง
สําเนาเอกสารแสดงสถานภาพของบิดา และ/หรือมารดาแสดงการเป็ นผู ้มีถนฐานพํ
ิ
านักถาวรในประเทศ
ออสเตรเลีย หรือถือสัญชาติออสเตรเลีย
ในกรณี ทผู
ี ส้ มัครทีมีอายุ 18 ปี หรือมากกว่า นับจากวันยืนใบสมัคร จะต ้องยืนเอกสารต่อไปนี :
o การได ้รบ
ั การปกครองเลียงดูจากบิดาหรือมารดาทีถือสิทธิพํานักในประเทศออสเตรเลีย และ
o หลักฐานทางการศึกษาในอดีตและปัจจุบน
ั (สําหร ับผู ้สมัครวีซา่ ประเภท 101 ทีมีอายุ 18 ปี ขึน
ไป จะต ้องเป็ นนักศึกษาแบบเต็มเวลาของภาคเรียนปกติในระดับการศึกษาทีสูงกว่ามัธยมศึกษา
ขึนไป เช่น ระดับวิชาชีพ ไปจนถึงระดับวิทยาลัย ยกเว ้นบุคคลพิการ) และ
o หลักฐานการประกอบอาชีพในปัจจุบน
ั ของผู ้สมัคร
ในกรณี ทผู
ี ส้ มัครมีอายุตากว่
ํ า 18 ปี นับจากวันยืนใบสมัคร เจ ้าหน้าต ้องพิจารณาเรืองข ้อกําหนดความ
ยินยอมจากบิดา หรือมารดาทีมิได ้ย ้ายถินฐาน ผูโดยสมั
้
ครจะต ้องยืนเอกสารต่อไปนี :
o ฟอร ์ม 1229 กรอกโดยผูป
้ กครองทีมิได ้ย ้ายถินฐาน หรือ
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o

เอกสารทีแสดงว่าผูป้ กครองทีย ้ายถินฐานมีเอกสารสิทธิในการปกครองแต่ผเู ้ ดียว เช่นบันทึกของ
ทะเบียนหย่า ปก14 หรือใบมรณะบัตรของผู ้ปกครองทีมิได ้ย ้ายถินฐาน

วีซา่ สําหร ับบุตรบุญธรรม
เอกสารทางราชการจากศูนย ์อํานวยการร ับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมในประเทศไทยหรือประเทศลาว (Child
Adoption Centre) รบ
ั รองว่าในระหว่างการดําเนิ นการร ับบุตรบุญธรรมตามกฎระเบียบนัน ผูเ้ ยาว ์ได ้อยู่
ในสถานภาพพร ้อมรบั เป็ นบุตรบุญธรรมได ้ เอกสารดังกล่าวควรระบุวา่ บิดาและ/หรือ มารดาบุญธรรมได ้
สิทธิการเป็ นบิดาและ/หรือ มารดาบุญธรรมโดยชอบตามกฎหมายการร ับบุตรบุญธรรม โปรดทราบว่า
สปอนเซอร ์สัญชาติไทยหรือสัญชาติลาวต ้องเป็ นผู ้ถือสัญชาติออสเตรเลียแล ้วในขณะดําเนิ นการร ับบุตร
บุญธรรม และต ้องดําเนิ นการร ับบุตรบุญธรรมอย่างถูกกฎหมาย ตามกระบวนการระหว่างประเทศ (InterCountry Adoption) ผ่านศูนย ์อํานวยการร ับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม(Child Adoption Centre) ใน
ประเทศไทยหรือของสาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเท่านัน สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ไม่
สามารถยุง่ เกียวกับกระบวนการรบั บุตรบุญธรรมดังกล่าว
เอกสารและหลักฐานทีแสดงว่าบิดาและ/หรือ มารดาทีดําเนิ นเรืองรบั บุตรบุญธรรมฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ ง ได ้
พํานักอาศัยอยูน
่ อกประเทศออสเตรเลียเป็ นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนในช่วงของการดําเนิ นการขอร ับ
บุตรบุญธรรม
วีซา่ สําหร ับเด็กทีมีสถานภาพกําพร ้า
หลักฐานยืนยันสถานภาพกําพร ้า เช่น หลักฐานการเสียชีวต
ิ (ใบมรณบัตร) ของบิดาและมารดาของ
ผูส้ มัคร หลักฐานว่าบิดามารดาของผู ้สมัครไม่สามารถใหก้ ารดูแลบุตรได ้ (คําสังจากศาล หลักฐานทาง
การแพทย ์) หรือ หลักฐานการหายสาบสูญของบิดาและมารดา (คําพิพากษาจากศาลให ้เป็ นบุคคล
สาบสูญ)
สําเนาเอกสารแสดงสถานภาพของสปอนเซอร ์ว่าเป็ นผู ้มีถนพํ
ิ านักถาวรหรือถือสัญชาติออสเตรเลีย
สปอนเซอร ์จะต้องยืนเอกสารต่อไปนี :
o หลักฐานความสัมพันธ ์ว่าเป็ นพี น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุงป้ า น้าอา หรือ หลาน (หรือเทียบเท่าโดย
การสมรส)
o เป็ นผูม
้ ถ
ี นพํ
ิ านักอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียอย่างถูกกฎหมายในระยะเวลาทีเหมาะสม (ไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี ) และ
o มีอายุตงแต่
ั
18 ปี หรือมากกว่า
สปอนเซอร ์จะต้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามข ้อต่อไปนี ข ้อใดข ้อหนึ ง ในกรณี ต ้องการอุปการะผู ้เยาว ์ทีมีอายุนอ้ ย
กว่า 18 ปี
o มีเอกสารแสดงสิทธิเป็ นผูจ้ ด
ั การดูแลเด็กตามกฎหมายแต่เพียงผูเ้ ดียว ซึงรวมถึงสิทธิในการ
ตัดสินใจเรืองย ้ายถินฐานของเด็กจากถินอาศัยเดิม
o ในกรณี ทบุ
ี คคลอืนได ้รบั แต่งตังใหเ้ ป็ นผูด้ แู ลตัดสินในข ้อต ้นนี สปอนเซอร ์จะต ้องแสดงเอกสาร
ยืนยันเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรทีราชการรบั รอง(Statutory Declaration) จากบุคคลดังกล่าว
อนุ ญาตใหเ้ ด็กย ้ายถินฐาน
o เอกสารระบุคา
ํ สังจากศาลอนุ ญาตใหน้ ํ าเด็กออกจากประเทศเป็ นการถาวรได ้
o มีคา
ํ สังศาลครอบครวั ของประเทศออสเตรเลียใหเ้ ป็ นผูด้ แู ลตัดสินใจเรืองย ้ายถินฐานของเด็ก
จากถินอาศัยเดิม
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รายการข้อมู ล เอกสารจากสปอนเซอร ์
สําเนาหนังสือเดินทางของสปอนเซอร ์
หลักฐานการถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือหลักฐานการเป็ นผู ้ถือวีซา่ ถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือ
เป็ นชาวนิ วซีแลนด ์ทีได ้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายให้มีสท
ิ ธิสปอนเซอร ์ตาม ฟอร ์ม 40CH และตามหนังสือ
คูม
่ อ
ื 2 “การย ้ายถินฐานของบุตร/เด็ก” ซึงมีอยูใ่ นเว็บไซต ์ของกระทรวง www.homeaffairs.gov.au
ทังนี สปอนเซอร ์ชาวนิ วซีแลนด ์จําเป็ นต ้องตรวจสุขภาพและสอบประวัตอิ าชญากรรมด ้วย
หลักฐานยืนยันถึงความสามารถทางด ้านการเงินของสปอนเซอร ์ ทีจะช่วยและรบั ดูแลการย ้ายถินฐาน
ของผูส้ มัคร (เช่น หลักฐานแสดงการทํางาน ใบแจ ้งประเมินภาษี เอกสารทางธุรกิจในกรณี ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว เอกสารแสดงบํานาญจากการเกษียณ ในกรณี ทเกษี
ี ยณจากการทํางานและต้องเลียงดูตนเอง)
หากยืนหลักฐานการใหก้ ารร ับรองด ้านการเงินไม่เพียงพอ สปอนเซอร ์อาจถูกขอให ้ดําเนิ นการยืนใบ
รบั ประกันการสนับสนุ น (Assurance of Support)
ในกรณี ทผู
ี ส้ มัคร/ เด็กมีอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี สปอนเซอร ์ และคูส
่ มรส (สําหรบั ประเภทวีซา่ ของเด็ก)
จะต ้องยืนเอกสารต่อไปนี :
o

ใบรบั รองการสอบประวัตเิ ต็มรูปแบบจาก กรมตํารวจประเทศออสเตรเลีย (Complete
Disclosure) หาก ได ้พํานักอาศัยอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียเป็ นระยะเวลารวมตังแต่ 12 เดือน
ขึนไปตังแต่ อายุครบ16 ปี บริบูรณ์ และ

o

ใบรบั รองการสอบประวัตจิ ากประเทศอืนๆนอกเหนื อจากประเทศออสเตรเลีย ทีได ้พํานักอาศัย
เป็ นระยะเวลารวมตังแต่ 12 เดือนขึนไปภายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่านมา ตังแต่อายุครบ16 ปี
บริบูรณ์

ใบรบั รองการสอบประวัตจิ ากประเทศออสเตรเลีย ต ้องออกโดย กรมตํารวจประเทศออสเตรเลีย
(Australian Federal Police) เท่านัน ใบอนุ ญาตอืนเช่นทํางานกับผูเ้ ยาว ์ หรือใบร ับรองการสอบประวัติ
จากกรมตํารวจระดับมลร ัฐ ทีไม่ใช่กรมตํารวจประเทศออสเตรเลีย (Australian Federal Police) จะไม่
สามารถนํ ามาประกอบการพิจารณาได ้
อ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้จาก: http://www.afp.gov.au/what-we-do/police-checks.aspx
Telephone number: (+662) 6202 3333

ในการกรอกแบบฟอร ์มคําร ้องขอใบร ับรองการสอบประวัติ (NPC) กรุณาเลือก Code 33 Section 8:
Purpose of Check ในแบบฟอร ์ม และผูส้ มัครต ้องเปิ ดเผยชือ/สกุลทังหมดทีเคยใช ้มาก่อนในอดีต
หากสมัครยืนขอใบรบั รองการสอบประวัตท
ิ างอินเทอร ์เน็ ต ใน Section 3.3 กรุณาเลือกหัวข ้อ
‘Commonwealth Purpose/Employment’ และ ‘Immigration/Citizenship’
หมายเหตุ: ผุส้ มัครไม่ต ้องทําการพิมพ ์ลายนิ วมือเมือทําการขอใบรบั รองสอบประวัติ (NPC) ของ
ประเทศออสเตรเลีย
กระทรวงกิจการภายใน
สถานเอกอ ัครราชทู ตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ
www.thailand.embassy.gov.au
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