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วีซา่ เพือย้ายถินฐานของคู ่สมรส และผู ม
้ ี
ความสัมพันธ ์ฉันท ์สามีภรรยา (ประเภท 309/100)
ข ้อมูลและรายการเอกสารประกอบใบสมัคร
(สําหรบั ประเทศไทยและสาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ผูส้ มัครขอวีซา่ ประเภท 309/100 (วีซา่ สําหร ับคู่สมรส หรือผูม้ ค
ี วามสัมพันธ ์ฉันสามีภรรยา)
วีซา่ ประเภท 309/100 นี อนุ ญาตให ้คูส
่ มรสหรือผูม้ ค
ี วามสัมพันธ ์ฉันสามีภรรยากับผู ้ถือสัญชาติออสเตรเลีย
หรือกับผูท้ มี
ี สท
ิ ธิในการพํานักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือ กับผูท้ ถื
ี อสัญชาตินิวซีแลนด ์ทีมีสท
ิ ธิ
พํานักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย อาศัยอยูถ
่ าวรในประเทศออสเตรเลียได ้
วีซา่ เพือย ้ายถินฐานนี เมือได ้รบั การอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ ประเภท 309 จะเป็ นการอนุ มต
ั ส
ิ ท
ิ ธิให ้ผูส้ มัครอาศัยอยูใ่ นประเทศ
ออสเตรเลียชัวคราวในขณะทีรอการพิจารณาวีซา่ ถาวรประเภท 100 ในขันต่อไป
ผูส้ มัครต ้องเป็ นผูท้ สมรสหรื
ี
อได ้ใช ้ชีวต
ิ คูร่ ว่ มกันฉันสามีภรรยาแล ้วกับผู ้ถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือกับผูท้ มี
ี สท
ิ ธิ
ในการพํานักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือ กับผูถ้ อื สัญชาตินิวซีแลนด ์ทีมีสท
ิ ธิพํานักอาศัยถาวรใน
ประเทศออสเตรเลีย
อ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้ที: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visalisting/partner-offshore/provisional-309

กรณี ทผู
ี ้สมัครต ้องการรวมบุคคลในครอบคร ัวเพือติดตามในใบสมัครเดียวกัน

ผูส้ มัครสามารถรวมบุตร (รวมถึงลูกเลียงและลูกบุญธรรม) ทีอยูใ่ นความปกครองในใบสมัครเดียวกันได ้
ในกรณี ทได
ี ้รบั การอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ บุตรในการปกครองทีรวมอยูใ่ นใบสมัครของผู ้สมัครหลัก จะได ้รบั สิทธิ
เช่นเดียวกับผูส้ มัครหลัก

การยืนใบสมัครเพือขอวีซา่
สมัครออนไลน์
ตังแต่วน
ั ที 1 กรกฎาคม 2561 ผู ้สมัครวีซา่ ประเภท 309/100 ต ้องยืนใบสมัครขอวีซา่ ทางออนไลน์เท่านัน
ผูส้ มัครสามารถยืนใบสมัครขอวีซา่ ออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount ได ้ทีเว ้ปไซด ์
https://online.immi.gov.au/lusc/login.
การยืนใบสมัครขอวีซา่ ออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount ผูส้ มัครจะต้องยืนใบสมัครพร ้อมกับแนบเอกสารทีใช ้
ประกอบการพิจารณาโดยถ่ายโอนข ้อมูล (upload) เอกสารทังหมดสมัครผ่านทางระบบในเวลาเดียวกน
ั

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.
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/biometrics.

กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

ชนั 28, อาคารเดอะเทรนดี ออฟฟิ ศ

เลขที 191, ชนั 6B, อาคารศิรพ
ิ านิ ช

สุขม
ุ วิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนื อ

ถนนห ้วยแก ้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เชียงใหม่ 50200

(ใกล ้รถไฟฟ้ าสถานี นานา ทางออกเลข 3)

(ตรงข ้าม เมญ่าช็อปปิ งเซ็นเตอร ์ เชียงใหม่)

โทรศัพท ์: 02 118 7100

โทรศัพท ์: 02 118 7100

อีเมล: info.auth@vfshelpline.com

อีเมล: info.auth@vfshelpline.com

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

ค่าใช ้จ่ายในการสมัคร
ผูส้ มัครต ้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมในการยืนใบสมัครเพือขอวีซา่ ซึงผูส้ มัครไม่สามารถขอคืนได ้ในกรณี ทใบสมั
ี
คร
ขอวีซา่ ไม่ได ้รบั การอนุ มต
ั ิ รวมถึงกรณี ทผู
ี ส้ มัครขอยกเลิกการสมัครด ้วยเหตุใดก็ตามในภายหลังจากทีได ้ทําการ
ยืนใบสมัครแล ้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-pricingestimator
ค่าธรรมเนี ยมของ VFS Global ในการเก็บข ้อมูลอัตลักษณ์บุคคล:
www.vfsglobal.com/Australia/Thailand

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
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สําหรบั ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครในปัจจุบน
ั สามารถอ่านได ้ที
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visaprocessing-times
โปรดทราบว่าทางสถานทูตไม่สามารถให้ข ้อมูลสถานะใบสมัครได ้ หากยังอยูใ่ นกําหนดเวลาของการพิจารณาใบ
สมัครทีได ้มีการประกาศไว ้
ผูส้ มัครไม่ควรดําเนิ นการใดๆ ทีกําหนดเงือนไขการเดินทาง ก่อนทีจะได ้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

เอกสารฉบับจริง หรือสําเนาร ับรองถูกต ้อง
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
หมายเหตุ: ผูส้ มัครไม่สามารถขอร ับเงินค่าธรรมเนี ยมการขอวีซา่ (รวมถึงค่าบริการอืนใดทีเกิดขึน) คืนได ้ใน
กรณี ทใบสมั
ี
ครขอวีซา่ ได ้รบั การปฏิเสธ

การตรวจสุขภาพ
ทางกระทรวงฯ ได ้มีการใช ้ระบบการบันทึกและพิจาราณาผลตรวจสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิ กส ์ (E-Health)
โดยทัวไปการตรวจสุขภาพจะพึงทําภายหลังจากการยืนใบสมัครเท่านัน โดยเจ ้าหน้าทีจะจัดส่งจดหมายให ้
ดําเนิ นการตรวจสุขภาพ (Health Assessment) ทางอีเมล (e-mail) หรือโทรสาร หรือทางไปรษณี ย ์ โดย
จดหมายจะระบุรายละเอียดและเลขหมายเพือการตรวจสุขภาพ ผูส้ มัครจะต้องแสดงจดหมายดังกล่าวแก่แพทย ์
เพือใช ้เป็ นข ้อมูลในการนํ าส่งผลการตรวจทางอิเล็กทรอนิ กส ์
การตรวจสุขภาพนี ต ้องทําโดยแพทย ์และโรงพยาบาลได ้รบั การแต่งตังจากแผนกวีซา่ ของสถานทูตออสเตรเลีย
กรุงเทพฯ เท่านัน
ข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับรายนามแพทย ์อ่านได ้จากเว็ปไซด ์ต่อไปนี :
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list
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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 มัครถูกขอใหส้ ่งใบรบั รองการสอบประวัตอิ าชญากรรมของกรมตํารวจประเทศออสเตรเลีย ผู ้สมัคร
ต ้องกรอกใบสมัครของ Australian Federal Police (AFP) National Police Check application form
แบบฟอร ์มนี มีให ้ทีเว็ปไซด ์: https://www.afp.gov.au/what-we-do/services/criminalrecords/national-police-checks

วีซา่ ของประเทศออสเตรเลีย
ข ้อมูลของวีซา่ สําหรบั ผูเ้ ดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียเป็ นแบบอิเล็กทรอนิ กส ์ กล่าวคือ หลักฐานทีแสดงว่า
ผูส้ มัครได ้รบั การอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ นันจะไม่ถูกประทับติดตราลงในหนังสือเดินทาง แต่รายละเอียดของวีซา่ จะถูกบันทึก
อยูใ่ นระบบข ้อมูลโดยเชือมโยงกับเลขหมายรายละเอียดจากหนังสือเดินทางของผู ้ได ้รบั การอนุ 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
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-canhelp-with-your-application/overview
ข ้อมูลเพิมเติมเพือแต่งตังเอเจนท ์อ่านได ้ที: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-canhelp-with-your-application/using-a-migration-agent
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รายการเอกสารประกอบใบสมัคร:
เมือทําการสมัครขอวีซา่ ผู ้สมัครต ้องแนบเอกสารทีเกียวข ้องเพือประกอบการพิจารณา เอกสารบางชนิ ดอาจใช ้เวลา
ในการจัดหา ดังนันผูส้ มัครควรเตรียมเอกสารให ้พร ้อมเมือยืนใบสมัคร ทางเจ ้าหน้าทีสามารถทําการพิจารณา
โดยใช ้เฉพาะเอกสารทีได ้นํ าส่งมาพร ้อมใบสมัครเท่านัน ฉะนันเพือประโยชน์ของผูส้ มัครเอง ควรเตรียมเอกสาร
ให ้พร ้อมพิจารณา
รายการเอกสารทีได ้ระบุไว ้ รวมถึง เอกสารส่วนตัว ข ้อมูลด ้านสุขภาพ และประวัตอิ าชญากรรม จําเป็ นในการ
ประกอบการพิจารณาใบสมัคร
ในบางกรณีเจ ้าหน้าทีอาจทําการขอเอกสารหรือขอข ้อมูลเพิมเติมจากผูสมั
้ ครในภายหลัง ผูส้ มัครควรแนบเอกสารโดย
ถ่ายโอนข ้อมูล (upload) ทาง ImmiAccount กรณี ทต
ี ้องการนํ าส่งเอกสารประกอบเพิมเติมสามารถทําโดยเข ้า
ไปในระบบ ImmiAccount ซึงในหน้าข ้อมูลของใบสมัครของผูส้ มัครนัน จะเห็นสัญลักษณ์ “แนบเอกสาร”
ทางด ้านขวามือ ซึงผูส้ มัครสามารถกดเลือก เพือแนบเอกสารส่งเพิมเติมได ้ ขนาดไฟล ์ข้อมู ลทีจด
ั ส่งห้าม
เกิน 5 MB
ข ้อมูลสําหรบั การนํ าส่งเอกสารเพิมเติมอ่านได ้ที https://immi.homeaffairs.gov.au/helpsupport/applying-online-or-on-paper/online

รายการเอกสาร
แบบฟอร ์มการขอออนไลน์ สําหร ับวีซา่ คูส
่ มรส ทีผูส้ มัครหลักต ้องกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ (โดยเลือกตอบ
No ในคําถามข ้อ 2: Is the applicant applying for a Prospective Marriage visa? ในหน้าแรกของใบ
สมัคร)
แบบฟอร ์มการขอออนไลน์ สําหร ับสปอนเซอร ์คูส
่ มรสโดยสปอนเซอร ์
แบบฟอร ์ม 47A ในกรณี ทผู
ี ส้ มัครมีบุตรหรือสมาชิกในครอบคร ัวทีมีอายุตงแต่
ั
18 ปี ขึนไป และยังอยูใ่ น
ความอุปการะของผูส้ มัคร บุคคลในครอบครัวเหล่านี จะต ้องกรอกแบบฟอร ์มนี ทุกคน แม้วา่ ไม่ประสงค ์จะ
ย ้ายถินฐานตามผูส้ มัครหลักหรือไม่ก็ตาม
ชําระค่าธรรมเนี ยมการขอวีซา่ ผู ้สมัครสามารถอ่านข้อมูลเพิมเติมเกียวกับค่าธรรมเนี ยมรายบุคคลได ้
จาก : https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-pricing-estimator.
ในกรณี ทผู
ี ส้ มัครและสปอนเซอร ์สมรสแล ้ว ต้องยืนสําเนาทะเบียนสมรส เพือยืนยันการสมรสนัน
หมายเหตุ: ใบประกอบพิธสี มรสยังไม่ถอื เป็ นเอกสารการสมรสทีสมบูรณ์ในการยืนขอวีซา่ ผูส้ มัครต ้อง
ติดต่อขอ ทะเบียนสมรสตามกฎหมายจากสํานักงานทะเบียนของร ัฐนัน ๆ ในประเทศออสเตรเลีย หรือ
กองทะเบียนจากประเทศทีผูสมั
้ ครทําการสมรส สามารถตรวจสอบรายละเอียดของสํานักงานทะเบียนใน
ประเทศออสเตรเลียได ้จาก www.australia.gov.au
ในกรณี ทผู
ี ส้ มัครขอวีซา่ ประเภทผู ้อยูก
่ น
ิ ฉันท ์สามีภรรยาโดยมิได ้จดทะเบียนสมรสกับสปอนเซอร ์ โปรด
แสดงหลักฐานดังต่อไปนี
o หลักฐานแสดงว่าความสัมพันธ ์นันไดด้ าํ เนิ นมาเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน ก่อนวันทียืน
ใบสมัคร.
o

ในกรณี ทผู
ี ส้ มัครมีความสัมพันธ ์น้อยกว่า 12 เดือน โปรดแสดงหลักฐานหรือเหตุผลทีเจ ้าหน้าที
ควรยกเว ้นข ้อบังคับนี (เช่น ในกรณี มบ
ี ุตรด ้วยกัน)

ผูส้ มัครและสปอนเซอร ์ ต ้องให ้รายละเอียดประวัตค
ิ วามสัมพันธ ์เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร (ตัวอย่างเช่น การ
พบกันครงแรกเกิ
ั
ดขึนอย่างไร เมือใด และทีใด การพัฒนาความสัมพันธ ์ เหตุการณ์สาํ คัญต่าง ๆ ทีแสดง
ถึงความสัมพันธ ์ในชีวต
ิ คู)่ รวมถึงแผนการในอนาคตร่วมกัน
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หลักฐานทีแสดงว่าผูส้ มัครมีความสัมพันธ ์ทีแท ้จริงและมีความต่อเนื องกับสปอนเซอร ์ (เช่น จดหมาย
พร ้อมซองไปรษณี ย ์ อีเมล ์ ใบแจ ้งหนี ค่าโทรศัพท ์ รูปถ่าย หลักฐานแสดงการโอนเงิน ฯลฯ)
สําเนาเอกสารจากทางราชการแสดงการเปลียนชือ นามสกุล ในกรณี ทผู
ี ส้ มัคร สปอนเซอร ์ หรือบุคคลที
รวมอยูใ่ นใบสมัคร ไดม้ ก
ี ารเปลียนชือ นามสกุล (เช่น เปลียนจากการสมรส หรือโดยกรณี อน
ื ๆ)
แบบฟอร ์ม 888 ต ้องกรอกและเซ็นชือโดยผูท้ รี บั รู ้ถึงความสัมพันธ ์ และสามารถยืนยันและร ับรอง
ความสัมพันธ ์ของผูส้ มัครกับสปอนเซอร ์ อย่างน้อย 2 คนขึนไป พยานบุคคลเหล่านี ต ้องเป็ นผูท้ มี
ี ถนพั
ิ ก
อาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือถือสัญชาติออสเตรเลีย (เช่น ญาติ หรือเพือน) พร ้อมทังแนบ
เอกสารยืนยันสัญชาติ หรือเป็ นผู ้มีถนพั
ิ กอาศัยถาวรในออสเตรเลียของผู ้กรอกแบบฟอร ์ม
ในกรณี ทได
ี ้รวมบุตรบุญธรรมในใบสมัคร ใหย้ นสํ
ื าเนาเอกสารการรบั บุตรบุญธรรมจากทางราชการ
หากผูส้ มัครได ้รวมบุคคลในความอุปการะทีมีอายุตงแต่
ั
18 ปี ขึนไปไว ้ในใบสมัคร ใหแ้ สดงหลักฐานว่า
บุคคลนันๆได ้อยูใ่ นความอุปการะดูแลของผู ้สมัครมาโดยตลอด
ในกรณี ทผู
ี ส้ มัครหรือสปอนเซอร ์ ได ้หย่าร ้างมาก่อน ได ้แยกกันอยูแ่ บบถาวร หรือบุคคลทีเคยมีความ
สัมพันธ ์ด ้วยในอดีตได ้เสียชีวต
ิ ลง ให ้แนบคําให ้การเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร (Statutory Declaration)
ใบรบั รองการหย่า หรือใบมรณบัตร แล ้วแต่กรณี
รายการเอกสารส่วนต ัวจากผู ส
้ ม ัครหลัก
สําเนาเอกสารยืนยันบุคคลทีผ่านการรบั รองสําเนาถูกต ้อง เช่น สูตบ
ิ ต
ั ร บัตรประจําตัวประชาชน
ทะเบียนบา้ น สําเนาหนังสือเดินทางหน้าทีมีรป
ู ถ่ายและรายละเอียด ของผู ้สมัครทุกคน โปรดตรวจสอบ
ข ้อมูลของหนังสือเดินทาง การสะกดชือ นามสกุล รายละเอียดต่าง ๆ ทีต ้องสอดคล ้องกับเอกสารอืน ๆ
ทังหมด
ผูส้ มัครทีมีบุตรในอุปการะทีอายุ 16 ปี ขึนไป แม้ไม่ประสงค ์จะย ้ายถินฐานตามผูส้ มัคร ต ้องยืนหนังสือ
รบั รองการสอบประวัตจิ ากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือหน่ วยงานทีบังคับใช ้กฎหมายจากทุกประเทศ
ทีเคยพักอาศัยเป็ นระยะเวลารวม 12 เดือนขึนไป ในระยะ 10 ปี ทีผ่านมา ทังนี รวมถึงประเทศทีพักอาศัย
ในปัจจุบน
ั นับตังแต่อายุครบ 16 ปี บริบูรณ์
หากผูส้ มัครเคยรับราชการทหาร ใหย้ นเอกสารร
ื
บั รองการรบั ราชการทหาร และ/หรือ รับรองการพ ้นจาก
การรบั ราชการทหาร (ถ้ามี)
รูปถ่ายปัจจุบน
ั ขนาดทีใช ้ในการทําหนังสือเดินทาง 2 รูป
รายการเอกสารส่วนต ัวของสปอนเซอร ์
หลักฐานแสดงว่าสปอนเซอร ์เป็ นผู ้มีอายุครบ 18 ปี ขึนไป และถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือถือวีซา่
ประเภทถาวรของประเทศออสเตรเลีย หรือ เป็ นชาวนิ วซีแลนด ์ทีได ้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายให ้มีสท
ิ ธิเป็ น
สปอนเซอร ์ เช่น
สําเนาเอกสารการถือสัญชาติออสเตรเลีย สูตบ
ิ ต
ั ร หนังสือเดินทางออสเตรเลีย หรือหลักฐานการเป็ นผู ้
ถือวีซา่ ถาวรในประเทศออสเตรเลีย
สําหรบั ชาวนิ วซีแลนด ์ทีได ้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายให้มีสท
ิ ธิเป็ นผู ้สปอนเซอร ์นัน จะต ้องมีคณ
ุ สมบัติ
ดังต่อไปนี
o ผ่านการตรวจสุขภาพและการสอบประวัต ิ และ
o ได ้อาศัยอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย ณ วันที 26 กุมภาพันธ ์ 2544 โดยถือวีซา่ ประเภท 444
(Special Category) หรือ
o ได ้อาศัยอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียโดยถือวีซา่ ประเภท 444 รวมเวลาแล ้วไม่นอ
้ ยกว่า 1 ปี
ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันที 26 กุมภาพันธ ์ 2544 หรือ
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มีเอกสารรบั รองภายใต ้พระราชบัญญัตส
ิ วัสดิการสังคม ปี 1991 (2534) ว่าได ้เป็ นผู ้อาศัยอยู่
ในประเทศออสเตรเลียในวันที ทีได ้กําหนดไว ้
สปอนเซอร ์ต ้องยืนเอกสารต่อไปนี
o

o

ใบรบั รองการสอบประวัตเิ ต็มรูปแบบจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย
(Complete Disclosure) และ

o

ใบรบั รองการสอบประวัตจิ ากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือหน่ วยงานทีบังคับใช ้กฎหมายจาก
ทุกประเทศทีสปอนเซอร ์ ได ้เคยพักอาศัยเป็ นระยะเวลารวมตังแต่ 12 เดือนขึนไป ภายในช่วง
ระยะเวลา10 ปี ทีผ่านมา นับแต่อายุครบ 16 ปี บริบูรณ์

ในกรณี ทสปอนเซอร
ี
์ได ้เคยทําการยืนเป็ นสปอนเซอร ์บุคคลอืนมาก่อน ใหแ้ จ ้งรายละเอียดว่าได ้ทําการ
รบั รองสปอนเซอร ์ผูใ้ ด สําหร ับวีซา่ ประเภทใด (คูห
่ มัน หรือ คูส
่ มรส ฯลฯ) โปรดเขียนชีแจงรายละเอียด
ถึงความสัมพันธ ์กับบุคคลนัน ๆ แจ ้งชือและข ้อมูลของบุคคลนัน พร ้อมรายละเอียดวันทีได ้ยืนขอ และ
วันทีความสัมพันธ ์ดังกล่าวได ้สินสุดลง
รูปถ่ายปัจจุบน
ั ขนาดทําหนังสือเดินทาง 2 รูป
ผูส้ มัครทีมีอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี
ในกรณี ทผู
ี เ้ ดินทางร่วมเป็ นผูเ้ ยาว ์มีอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี จะต้องแนบเอกสารยินยอมทีลงนามจาก บิดาและ/หรือ
มารดา หรือผูป้ กครองตามสิทธิโดยชอบทางกฎหมาย ทีมิได ้เดินทางพร ้อมผูเ้ ยาว ์อนุ ญาตให ้ผู ้เยาว ์นันสมัครขอ
วีซา่ และยินยอมใหเ้ ดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียทังชัวคราวและ/หรือเป็ นการถาวรได ้ พร ้อมทังแนบเอกสาร
แสดงสิทธินัน
อ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้ที: https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1229.pdf.
เอกสารเพิมเติมของผู ส
้ มัครทีมีอายุนอ
้ ยกว่า 18 ปี
แบบฟอร ์ม 1229 ลงนามโดยบิดาและ มารดา (หรือจากผูถ้ อื สิทธิในการดูแลผูเ้ ยาว ์) และหลักฐานการลง
นาม (เช่นสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอืนๆทีมีลายเซ็นประกอบเพือยืนยัน)
ในกรณี ทไม่
ี สามารถลงนามในแบบฟอร ์ม 1229 โดยบิดา-มารดา (หรือจากผูถ้ อื สิทธิในตัวผูเ้ ยาว ์โดยชอบ
ด ้วยกฎหมาย) ให ้แนบเอกสารดังต่อไปนี
o เอกสารแสดงถึงการได ้สิทธิในการดูแล ปกครองผูเยาว
้
์ จากหน่ วยงานราชการ ไทย / สาธารณร ัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น
- คําสังศาลจากประเทศไทยหรือสาธารณรฐั ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทีอนุ ญาตใหผ้ เู ้ ยาว ์
เดินทางได ้ หรือ
- สําหรบั ประเทศไทย แสดง ป.ค.14 ซึงระบุสถานะภาพของผูป้ กครองของผู ้สมัครเพือการ
ยืนยันสิทธิในการปกครองผูเ้ ยาว ์ หรือ
- ใบมรณะบัตร ของผูป้ กครองฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ ง หรือ
- สําเนารบั รองบันทึกการหย่า ใบหย่า แสดงถึงสิทธิในการปกครองบุตรแต่ผู ้เดียว
กระทรวงกิจการภายใน
สถานเอกอ ัครราชทู ตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ
www.thailand.embassy.gov.au
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