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การขอสัญชาติออสเตรเลีย โดยสิทธิตามบิดา หรือ
มารดา
ข ้อมูลและรายการเอกสารประกอบใบสมัคร
(สําหรบั ประเทศไทย และ สาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ผูส้ มัครทีมีสท
ิ ธิในการสมัครขอสัญชาติออสเตรเลีย
คุณสมบัตข
ิ องผูส้ มัครเพือขอสัญชาติออสเตรเลียคือ


เป็ นผูถ้ อื กําเนิ ดนอกประเทศออสเตรเลียตังแต่วน
ั ที 26 มกราคม 2492 เป็ นต ้นมา และ



บิดา หรือ มารดา เป็ นผูถ้ อื สัญชาติออสเตรเลียเมือผูส้ มัครได ้ถือกําเนิ ด

ในกรณี ทบิ
ี ดา มารดาได ้สิทธิถือสัญชาติออสเตรเลียโดยถือกําเนิ ดนอกประเทศออสเตรเลีย หรือได ้มาโดยการเป็ น
บุตรบุญธรรม บิดา มารดาจะต ้องได ้อาศัยอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียเป็ นเวลา 2 ปี อย่างถูกต ้องตามกฎหมาย
หากผูส้ มัครถือกําเนิ ดนอกประเทศออสเตรเลีย หรือ นิ วกินี ก่อนวันที 26 มกราคม 2492 ผูส้ มัครอาจได ้รบั สิทธิ
ในกรณี ดงั ต่อไปนี


บิดา หรือ มารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งเป็ นผูถ้ อื สัญชาติออสเตรเลียก่อนวันที 26 มกราคม 2492 และ

บิดา หรือมารดานันได ้ถือกําเนิ ดในประเทศออสเตรเลีย หรือ นิ วกินี หรือทําการโอนสัญชาติในประเทศ
ออสเตรเลียก่อนทีผูส้ มัครจะถือกําเนิ ด
ข ้อมูลเพิมเติม: https://immi.homeaffairs.gov.au/citizenship/become-a-citizen/by-descent


เอกสารทีใช ้ประกอบใบสมัคร
รายการเอกสารทีต ้องใช ้ในการสมัคร


หลักฐานยืนยันตัวตนของบุคคล



เอกสารประกอบการพิจารณา



ใบรบั รองผลการสอบประวัตอิ าชญากรรม (ในกรณี ทผู
ี ส้ มัครมีอายุ18 ปี ขึนไป)

เอกสารของ บิดา มารดาทีต ้องแสดงนอกเหนื อจากหนังสือเดินทางออสเตรเลีย
ข ้อแนะนํ าคือควรเตรียมยืนเอกสารสูจบ
ิ ต
ั ร พร ้อมกับหนังสือเดินทางของออสเตรเลีย

การสมัครขอสัญชาติให ้บุตร-ธิดาทีมีอายุนอ้ ยกว่า 16 ปี
ใบสมัครสําหรบั ผูส้ มัครทีมีอายุนอ้ ยกว่า 16 ปี ต ้องมีผป
ู ้ กครองเป็ นผูย้ นใบสมั
ื
ครให ้

กฎหมายของการให ้สัญชาตินันระบุความหมายของนิ ยามคําจํากัดความใว ้ในกฎหมายการสมัคร ปี 2007 ของคํา
ว่า “ผูป้ กครอง” ว่า


เป็ นบิดา มารดาของผูเยาว
้
์ผู ้นัน นอกจากจะมีคาํ สังศาลของประเทศออสเตรเลียว่าผู ้ให ้กําเนิ ดไม่มส
ี ท
ิ ธิใน
การปกครอง หรือ



บุคคลใดบุคคลหนึ งมีสท
ิ ธิในการปกครองดูแลอันเนื องจากคําตัดสินของศาล หรือ



บุคคลใดบุคคลหนึ งทีได ้รบั สิทธิเป็ นผูป้ กครองตามกฎหมายอันเนื องจากกฎหมายทีกําหนดไว ้ของ
ประเทศออสเตรเลีย หรือกฎหมายของต่างประเทศ สืบเนื องมาจากการรบั เป็ นบุตรบุญธรรม หรือจาก
คําสังของศาลทีระบุไว ้

ภายใต ้กฎหมายประเทศไทย การทีมีชอของบิ
ื
ดาแจ ้งไว ้ในสูจบ
ิ ต
ั รนัน บิดาอาจไม่มส
ี ท
ิ ธิในการปกครองในกรณี ท ี
มิได ้ทําการจดทะเบียนสมรสกับมารดาผู ้ให ้กําเนิ ดในขณะทีผูเ้ ยาว ์ได ้ถือกําเนิ ด ในกรณี เช่นนี ควรใหบ้ ด
ิ า และ
มารดาของผูเ้ ยาว ์นันลงลายชือเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรในใบสมัครทังสองฝ่ ายเพือป้ องกันปัญหาอืนๆทีอาจมีขนได
ึ
้

ผูท้ สามารถดํ
ี
าเนิ นการร ับรองเอกสารยืนยันตัวบุคคล
บุคคลทีสามารถลงนามยืนยันตัวตนของบุคคล รวมถึงแบบฟอร ์ม 1195 และ กํากับรูปถ่ายต ้องมีคณ
ุ สมบัติ
ดังต่อไปนี


เป็ นผูด้ าํ รงหน้าทีในสายงานทีระบุไว ้ในรายการอาชีพทีได ้กําหนดไว ้ (designated list of occupations)



เป็ นผูถ้ อื สัญชาติออสเตรเลีย หรือในกรณี ทสมั
ี ครจากนอกประเทศ เป็ นผูถ้ อื สัญชาติของประเทศที
ผูส้ มัครอาศัยอยู่ ในกรณี ทไม่
ี มผ
ี ถ
ู ้ อื สัญชาติออสเตรเลียทีสามารถยืนยันใหไ้ ด ้

และ
 ได ้รู ้จักกันเป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ปี ขึนไป หรือได ้รู ้จักผูส้ มัครตังแต่ถอื กําเนิ ดในกรณี ทผู
ี ส้ มัครมีอายุนอ้ ย
กว่า 1 ปี
 ไม่มค
ี วามสัมพันธ ์เป็ นเครือญาติกบั ผู ้สมัคร ไม่วา่ โดยการสมรส หรือความสัมพันธ ์เฉกเช่นสามี-ภรรยา
โดยมิได ้จดทะเบียนสมรส
 สามารถติดต่อได ้ทางโทรศัพท ์ในเวลาทําการปกติ
หมายเหตุ กรณี ทผู
ี ส้ มัครมีอายุนอ้ ยกว่า 1 ปี แนะนํ าใหย้ น
ื ยันโดยกุมารแพทย ์ หรือพยาบาลผดุงครรภ ์

การสมัครขอวีซา่
ผูส้ มัครสามารถทําการยืนใบสมัครขอสัญชาติทางอินเทอร ์เนท ด ้วยระบบออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount ซึงเป็ น
การอํานวยความสะดวกสําหร ับผู ้สมัครทีมีอายุนอ้ ยกว่า 1 ปี
สมัครออนไลน์
สามารถเข ้าสูร่ ะบบได ้ทีเว ้ปไซด ์ https://online.immi.gov.au/lusc/login.
การยืนใบสมัครขอวีซา่ ออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount ผูส้ มัครจะต้องยืนใบสมัครพร ้อมกับแนบเอกสารทีใช ้
ประกอบการพิจารณาโดยถ่ายโอนข ้อมูล (upload) เอกสารทังหมดสมัครผ่านทางระบบในเวลาเดียวกน
ั

สํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC)
ผูส้ มัครสามารถยืนใบสมัครได ้ทีสํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC)ประจําประเทศไทย ซึง
ดําเนิ นงานโดย VFS Global โดยการทํานัดล่วงหน้า
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กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

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

เลขที 191, ชนั 6, 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 ้ที: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand

การยืนใบสมัครจากสาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผูส้ มัครทีประสงค ์จะยืนใบสมัครขอวีซา่ จากสาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถยืนใบสมัครออนไลน์
ผ่านทาง ImmiAccount ใบสมัครบางประเภทสมารถจัดส่งได ้ทางไปรษณี ย ์ อ่านข ้อมูลเพิมเติมด ้านการส่งใบสมัคร
ขอวีซา่ จากสาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได ้ทีเว็บไซต ์ www.vfsglobal.com/australia/Laos.

ค่าใช ้จ่ายในการสมัคร
ค่าธรรมเนี ยมในการยืนใบสมัครนี ผูส้ มัครไม่สามารถขอคืนได ้ในกรณี ทใบสมั
ี
ครขอสัญชาติไม่ได ้รบั การอนุ มต
ั ิ
รวมถึงกรณี ทผู
ี ส้ มัครขอยกเลิกการสมัครด ้วยเหตุใดก็ตามในภายหลังจากทีได ้ทําการยืนใบสมัครแล ้ว
นอกเหนื อจากค่าธรรมเนี ยมใบสมัครทีได ้ถูกกําหนดไว ้โดยรฐั บาลออสเตรเลียแล ้ว ผูสมั
้ ครต ้องจ่ายค่าธรรมเนี ยม
การยืนใบสมัครใหแ้ ก่สาํ นักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC)
ตรวจสอบค่าธรรมเนี ยมใบสมัครแต่ละประเภทได ้ที: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-pricingestimator.

ค่าธรรมเนี ยมของ VFS Global: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand

ภายหลังจากยืนใบสมัครทีสํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC)
ทางสํานักงานเพือการยืนใบสมัคร(AVAC) จะนํ าส่งใบสมัครมายังสถานทูตออสเตรเลียเพือการพิจารณา ทาง
(AVAC) จะเป็ นผูอ
้ อกใบเสร็จค่าธรรมเนี ยมและหมายเลขเพือผูส้ มัครสามารถใช ้ติดตามสถานะใบสมัครได ้

ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัคร
ทางภาครวมของหน่ วยงาน มีการประกาศแจ ้งระยะเวลาดําเนิ นการพิจารณาใบสมัครทีมีการเปลียนแปลงข ้อมูลทุก
เดือน เพือเป็ นข้อมูลใหผ้ ส
ู ้ มัครทราบโดยประมาณถึงระยะเวลาทีใช ้ในการพิจารณาใบสมัคร ทังนี ระยะเวลาการ
พิจารณาใบสมัครยังขึนอยูก
่ บ
ั ปัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณของใบสมัครทีได ้รบั ในช่วงฤดูกาลต่างๆ หรือกรณี
ทีผูส้ มัครมีประวัตท
ิ ซ
ี บั ซ ้อน หรือผูส้ มัครยืนใบสมัครทีไม่สมบูรณ์ ซึงระยะเวลาการพิจารณานี รวมทังใบสมัครยืน
ออนไลน์และใบสมัครทียืนเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร

การขอสัญชาติออสเตรเลีย โดยสิทธิตามบิดา หรือ มารดา | 3

สําหรบั ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครในปัจจุบน
ั สามารถอ่านได ้ที
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processingtimes.
โปรดทราบว่าทางสถานทูตไม่สามารถให้ข ้อมูลสถานะใบสมัครได ้ หากยังอยูใ่ นกําหนดเวลาของการพิจารณาใบ
สมัครทีได ้มีการประกาศไว ้
ทางเจ ้าหน้าทีไม่สามารถทําการเร่งรดั การพิจารณาเพืออํานวยความสะดวกสําหร ับผู ้สมัครท่านใดท่านหนึ งเป็ น
กรณี พเิ ศษด ้วยเหตุผลทีผูส้ มัครได ้ดําเนิ นการจ่ายค่าเดินทางล่วงหน้าไว ้เรียบร ้อยแล ้ว

การยืนเอกสารทีร ับรองสําเนาถูกต ้อง หรือเอกสารฉบับจริง
โปรดอย่าจัดส่งเอกสารฉบับจริง นอกจากจะได ้รบั การขอจากเจ ้าหน้าทีในบางกรณี เท่านัน โปรดยืนสําเนาเอกสารที
ผ่านการร ับรองสําเนาถูกต ้อง เอกสารใด ๆ ทีมิใช่ภาษาอังกฤษจะต ้องยืนพร ้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษทีแปลโดยสถาบัน
การแปลทีผ่านการร ับรอง
เอกสารทีผ่านการร ับรองสําเนาถูกต ้อง คือ เอกสารทีเจ ้าหน้าทีจากสถาบันทีได ้รบั การร ับรองในประเทศทีผูส้ มัครอาศัย
อยูล
่ งลายมือชือ หรือประทับตราร ับรองความถูกต ้องของสําเนาเอกสาร
อ่านข ้อมูลเพิมเติมในการรบั รองการแปลเอกสารได ้ที https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/applyingonline-or-on-paper/on-paper/certified-copy

สิงทีช่วยให ้การพิจารณาใบสมัครรวดเร็วขึน
ผูส้ มัครควรตรวจสอบให ้แน่ ช ัดว่าได ้ยืนใบสมัครทีสมบูรณ์ พร ้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาให ้เพียงพอสําหร ับ
เจ ้าหน้าที เพราะเจ ้าหน้าทีอาจทําการพิจารณาใบสมัคร จากข ้อมูลทีผูส้ มัครได ้ยืนไวใ้ นใบสมัครเท่านัน โดยไม่มี
การขอเอกสารเพิมเติมเพือพิจารณา
หมายเหตุ: ผูส้ มัครไม่สามารถขอร ับเงินค่าธรรมเนี ยมการขอสัญชาติ(รวมถึงค่าบริการอืนใดทีเกิดขึน) คืนไดใ้ น
กรณี ทใบสมั
ี
ครได ้รบั การปฏิเสธ

การให ้บุคคลอืนติดต่อกับทางสถานทูตในนามของผูส้ มัคร
กฎหมายคุมครองข
้
้อมูลส่วนบุคคลของประเทศออสเตรเลีย กําหนดใหเ้ จ ้าหน้าทีไม่สามารถตอบคําถามจากบุคคล
ทีไม่ได ้รบั มอบอํานาจจากผู ้สมัคร ซึงรวมถึงผูท้ ให
ี ก้ ารสนับสนุ นใบสมัครด ้วย หากผูส้ มัครประสงค ์จะแต่งตังให ้
บุคคลอืนติดต่อรบั ทราบข ้อมูลเกียวกับใบสมัครนัน ผูส้ มัครจะต ้องระบุการมอบอํานาจเป็ นลายลักษณ์อก
ั 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
่ ท
ู้ 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-help-withyour-application/using-a-migration-agent.
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การขอหนังสือเดินทางภายหลังจากใบสมัครขอสัญชาติได ้ร ับการอนุ มต
ั ิ
การดําเนิ นการขอหนังสือเดินทาง (พาสปอร ์ต) นันดําเนิ นการโดยกระทรวงต่างประเทศของประเทศออสเตรเลีย
Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) โปรดอ่านข้อมูลสําหรบ
ั การขอหนังสือเดินทางได ้ที
http://www.thailand.embassy.gov.au/bkok/Consular_P2.html
http://www.passports.gov.au
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รายการเอกสารประกอบใบสมัคร:
เมือทําการสมัครขอวีซา่ ผูสมั
้ ครต ้องแนบเอกสารทีเกียวข ้องเพือประกอบการพิจารณา เอกสารบางชนิ ดอาจใช ้เวลาใน
การจัดหา ดังนันผูส้ มัครควรเตรียมเอกสารให้พร ้อมเมือยืนใบสมัคร ทางเจ ้าหน้าทีสามารถทําการพิจารณาโดยใช ้
เฉพาะเอกสารทีได ้นํ าส่งมาพร ้อมใบสมัครเท่านัน ฉะนันเพือประโยชน์ของผูส้ มัครเอง ควรเตรียมเอกสารใหพ
้ ร ้อม
พิจารณา
รายการเอกสารทีได ้ระบุไว ้ จําเป็ นในการประกอบการพิจารณาใบสมัคร
ในบางกรณีเจ ้าหน้าทีอาจทําการขอเอกสารหรือขอข ้อมูลเพิมเติมจากผู ้สมัครในภายหลัง
เมือยืนใบสมัครออนไลน์ ผูสมั
้ ครควรต ้องแนบเอกสารโดยถ่ายโอนข ้อมูล (upload) ทาง ImmiAccount กรณี ท ี
ต ้องการนํ าส่งเอกสารประกอบเพิมเติมสามารถทําโดยเข ้าไปในระบบ ImmiAccount ในหน้าข ้อมูลเดิมของผู ้สมัคร
จะมีสญ
ั ลักษณ์ “แนบเอกสาร”ทางด ้านขวามือ ซึงผูส้ มัครสามารถกดเลือก เพือแนบเอกสารส่งเพิมเติมได ้ โดย
ขนาดไฟล ์ข ้อมูลทีจัดส่งห้ามเกิน 5 MB
ข ้อมูลเพิมเติมสําหรบั การนํ าส่งเอกสารเพิมเติมอ่านได ้ที https://immi.homeaffairs.gov.au/helpsupport/applying-online-or-on-paper/online.

ผูท้ ยื
ี นใบสมัคร ณ สํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC)ประจําประเทศไทย ซึงดําเนิ นงานโดย
VFS Global นันทางเจ ้าหน้าทีจะแจ ้งใหท
้ ราบถึงการยืนเอกสารเพิมเติม กรณี ทมี
ี การขอเพิมเติม

รายการเอกสาร
แบบฟอร ์มขอสัญชาติทางออนไลน์ ผ่านอินเทอร ์เน็ ต โดยกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ
แบบฟอร ์ม 118 (Application for Australian Citizenship By Descent( กรุณากรอกเป็ นภาษาอังกฤษ
และลงนามใหค้ รบถ ้วน โดยผูส้ มัคร หรือผูป้ กครองในกรณี ทผู
ี ส้ มัครเป็ นผูเ้ ยาว ์มีอายุ 16 ปี หรือน้อย
กว่า
ชําระค่าธรรมเนี ยมใบสมัคร ดูได ้จาก https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-pricing-estimator.
เอกสารทีได ้รบั รองสําเนาถูกต ้องของสูจบ
ิ ต
ั รของไทย ซึงออกให้โดยอําเภอ หรือสํานักงานเขต
เอกสารฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษของสูจบ
ิ ต
ั ร
ภาพถ่ายสีปัจจุบน
ั ขนาดทีใช ้ทําหนังสือเดินทาง (45mmx35mm) ซึงถ่ายไว ้ไม่เกิน 6 เดือนของผูส้ มัคร
โดยภาพเน้นรายละเอียดใบหน้า ศีรษะ และ ไหล่ บนพืนสีเรียบ (โปรดตรวจสอบว่าภาพถ่ายนี ต ้อง
ได ้รบั การลงนามยืนยันตัวตนของผู ้สมัคร โดยบุคคลทีได ้รบั การยอมรบั ตามข ้อระบุใบสมัคร ข ้อ 21
ภาค D

บิดา-มารดาผูถ้ อื สัญชาติออสเตรเลียต ้องแสดงเอกสารต่อไปนี

เอกสารสําเนาถูกต ้องของสูจบ
ิ ต
ั ร หรือสําเนาถูกต ้องของของใบร ับรองการได ้สัญชาติออสเตรเลียของบิดา
หรือมารดา
สําเนาถูกต ้องของหนังสือเดินทางทีแสดงรายละเอียดการเดินทางทุกหน้าภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อน
ผูส้ มัคร(บุตร ธิดา)จะถือกําเนิ ด
เอกสารเพิมเติมช่วยในการระบุตวั ตน เช่นหลักฐานทีอยู่ปัจจุบน
ั ใบอนุ ญาตขับขี ใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้ า/
ประปา ใบเรียกเก็บค่าบัตรเครดิต เอกสารการเช่าทีอยูอ
่ าศัย
ในกรณี ทบิ
ี ดา มารดาได ้สิทธิถือสัญชาติออสเตรเลียโดยถือกําเนิ ดนอกประเทศออสเตรเลีย จะต ้องแสดง
เอกสารการได ้รบั สัญชาติออสเตรเลีย และเอกสารทีแสดงว่าได ้พํานักอาศัยในประเทศออสเตรเลียมาเป็ น
เวลาอย่างน้อยทีสุด 2 ปี ในชีวต
ิ ทีผ่านมา เช่น
o เอกสารจากประวัตท
ิ ได
ี ้เข ้าเรียน
o หลักฐานประวัตก
ิ ารทํางาน
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o เอกสารต่างๆ ทีออกใหโ้ ดยหน่ วยงานของร ัฐในประเทศออสเตรเลีย

บิดา-มารดาผูถ้ อื สัญชาติอนต
ื ้องแสดงเอกสารต่อไปนี

สําเนาถูกต ้องของหนังสือเดินทางทีแสดงรายละเอียดการเดินทางทุกหน้าภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อน
ผูส้ มัคร(บุตร ธิดา)จะถือกําเนิ ด

ในบางกรณี เจ ้าหน้าทีอาจทําการขอเอกสารอืนดังต่อไปนี

สําเนาทะเบียนสมรส เพือยืนยันการสมรสระหว่างบิดาและมารดา หรือ หลักฐานแสดงว่าความสัมพันธ ์อยู่
กินฉันท ์สามีภรรยาของบิดาและมารดาถ ้ามิได ้จดทะเบียนสมรส (เช่น รายละเอียดประวัตค
ิ วามสัมพันธ ์เป็ น
ลายลักษณ์อก
ั ษร รูปถ่าย หลักฐานการพักอาศัยอยูด
่ ้วยกันแบบครอบครัว หลักฐานการโอนเงิน)
สําเนาเอกสารจากทางราชการแสดงการเปลียนชือ นามสกุล หรือเทียบเท่า
คําสังศาลให ้เปลียนแปลงผูจ้ ด
ั การดูแลเด็กตามกฎหมาย
คําสังศาลอืนทีเกียวข ้องกับสิทธิในการดูแลเด็กตามกฎหมาย หรือ เอกสารแสดงสิทธิของผูป้ กครอง

เอกสารเพิมเติมสําหรบั อืนผูส้ มัครทีมีอายุ 16 ปี หรือมากกว่า

ผูส้ มัครต ้องแสดงเอกสารไม่นอ้ ยกว่า 3 ชนิ ด ทีใหร้ ายละเอียดดังรายการต่อไปนี
o รูปถ่าย
o ลายเซ็น
o ทีอยูป
่ ัจจุบน
ั
o วันเดือนปี เกิด ชือและเพศ ทีระบุในใบสูจบ
ิ ต
ั ร

เอกสารเพิมเติมสําหรบั อืนผูส้ มัครทีมีอายุ 18 ปี หรือมากกว่า

กรอก แบบฟอร ์ม 80 (Personal particulars for assessment including character assessment)
ก่อนทีใบสมัครจะได ้รบั การดําเนิ นการ
อาจมีการขอใหน้ ํ าส่งใบร ับรองการสอบประวัติ โปรดอ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้ที ข ้อ 22 ภาค E

สําหรบั ข ้อมูลเพิมเติม โปรดอ่านได ้จาก: www.homeaffairs.gov.au

กระทรวงกิจการภายใน
สถานเอกอ ัครราชทู ตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ
www.thailand.embassy.gov.au
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