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วีซา่ ผู ม
้ ถ
ี นฐานพํ
ิ
านักเดิมอยู ่ในประเทศ
ออสเตรเลีย(ประเภท 155 และ 157)
ข ้อมูลและรายการเอกสารประกอบใบสมัคร
(สําหรบั ประเทศไทย และ สาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ผูส้ มัครขอวีซา่ ผูม้ ถ
ี นฐานพํ
ิ
านักเดิมอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียประเภท 155 และ 157
วีซา่ ประเภทนี เป็ นวีซา่ สําหร ับผูม้ /ี เคยมีสท
ิ ธิในการพํานักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือ ผูท้ เคยถื
ี
อ
สัญชาติออสเตรเลีย ทีต ้องการเดินทางออกนอกประเทศและยังคงร ักษาสิทธิในการพํานักอาศัยถาวรในประเทศ
ออสเตรเลีย วีซา่ ประเภทนี อํานวยความสะดวกให ้ผูส้ มัครทีได ้รบั การอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ เดินทางเข ้าออกประเทศ
ออสเตรเลียได ้เป็ นระยะเวลา 5 ปี (ประเภท 155) หรือ 3 เดือน (ประเภท 157) นับจากวันทีอนุ มต
ั ิ
การขอวีซา่ ประเภทนี ผูส้ มัครต ้องมีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี
 เป็ นผูม้ ส
ี ท
ิ ธิในการพํานักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย
 เคยเป็ นผูม้ ส
ี ท
ิ ธิในการพํานักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย ทีวีซา่ ถาวรล่าสุดนันไม่ถก
ู ยกเลิก
 เคยเป็ นผูถ้ อื สัญชาติออสเตรเลีย ทีสูญเสียหรือสละสิทธินันไป
การเดินทางออกนอกประเทศโดยปราศจากวีซา่ ผูม้ ถ
ี นฐานพํ
ิ
านักเดิมอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียอาจมีผลต่อ
ข ้อกําหนดสําหรบั การขอสัญชาติ
อ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้จาก: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/residentreturn-visa-155-157

วีซา่ ผูม้ ถ
ี นฐานพํ
ิ
านักเดิมอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียประเภท 155

ผูส้ มัครอาจได ้รบั การอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ เป็ นระยะเวลา 5 ปี ถ้าอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ในช่วงเวลา 5
ปี ในฐานะผู ้ถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือถือสิทธิการพํานักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลียก่อนยืนใบสมัคร
ผูส้ มัครอาจได ้รบั การอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ เป็ นระยะเวลา 1 ปี ถ้า
 มีความสัมพันธ ์ทางด ้านธุรกิจ วัฒนธรรม การจ ้างงาน หรือ ความสัมพันธ ์ส่วนตัว ทีมีประโยชน์ตอ
่
ประเทศออสเตรเลีย และ
o เป็ นผูท้ ถื
ี อสัญชาติออสเตรเลีย หรือมีสท
ิ ธิในการพํานักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย ณ
เวลาทีเดินทางออกนอกประเทศออสเตรเลียครงสุ
ั ดท ้าย และมีเหตุผลทีสมควรและน่ าเห็นใจที
ต ้องพํานักอาศัยอยูน
่ อกประเทศออสเตรเลียติดต่อกันเป็ นเวลามากกว่า 5 ปี หรือ

o เป็ นผูท้ ถื
ี อสัญชาติออสเตรเลีย หรือมีสท
ิ ธิในการพํานักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย
ในช่วงเวลา 10 ปี สุดท ้าย และมีเหตุผลทีสมควรและน่ าเห็นใจทีต ้องพํานักอาศัยอยูน
่ อก
ประเทศออสเตรเลียเป็ นเวลามากกว่า 5 ปี


เป็ นสมาชิกของครอบคร ัวของผูท้ ถื
ี อวีซา่ ผูม้ ถ
ี นฐานพํ
ิ
านักเดิมอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียประเภท 155
หรือ เป็ นสมาชิกของครอบคร ัวของผูส้ มัครทีมีคณ
ุ สมบัตจิ ะได ้รบั การอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ ผูม้ ถ
ี นฐานพํ
ิ
านักเดิม
อยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย สมาชิกของครอบครัวนันหมายถึง คู่ครอง บุตร(ผูเ้ ยาว ์) โดยสายเลือด หรือ
ลูกเลียง

วีซา่ ผูม้ ถ
ี นฐานพํ
ิ
านักเดิมอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียประเภท 157

ผูส้ มัครอาจได ้รบั การอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ เป็ นระยะเวลา 3 เดือน ถ้า
 อยูใ่ นประเทศออสเตรเลียแบบถูกต ้องตามกฎหมายอย่างน้อย 1 วัน แต่นอ้ ยกว่า 2 ปี ในช่วงเวลา 5 ปี
ก่อนยืนใบสมัคร และ
 เป็ นผูท้ ถื
ี อสัญชาติออสเตรเลีย หรือมีสท
ิ ธิในการพํานักอาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย ตลอด
ระยะเวลาทีอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย และ
 มีเหตุผลทีสมควรและน่ าเห็นใจทีต ้องพํานักอาศัยอยูน
่ อกประเทศออสเตรเลีย
ในกรณี ทผู
ี ส้ มัครพํานักอาศัยอยูน
่ อกประเทศออสเตรเลียติดต่อกันเป็ นเวลามากกว่า 3 เดือน ก่อนยืนใบสมัคร
ผูส้ มัครต ้องใหเ้ หตุผลทีสมควรและน่ าเห็นใจ

กรณี ทผู
ี ้สมัครต ้องการรวมบุคคลในครอบคร ัวเพือติดตามในใบสมัครเดียวกัน
ผูส้ มัครไม่สามารถรวมบุคคลในครอบครัวในใบสมัครเดียวกัน โดยต ้องยืนใบสมัครขอวีซา่ เป็ นรายบุคคล ทัง
ต ้องชําระค่าธรรมเนี ยมการขอวีซา่ เป็ นรายบุคคลด ้วย

การสมัครขอวีซา่
ใบสมัครออนไลน์
ผูส้ มัครสามารถยืนใบสมัครขอวีซา่ ออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount ซึงสามารถเข ้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 มัครสามารถยืนใบสมัครขอวีซา่ ด ้วยตนเองได ้ทีสํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC) ประจํา
ประเทศไทยดําเนิ นการโดยบริษท
ั VFS Global ซึงทางสํานักงานสามารถทําการเก็บข ้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
(พิมพ ์ลายนิ วมือ และถ่ายภาพ) ได ้ทันทีหลังจากยืนใบสมัคร ผูส้ มัครควรทําการนัดหมายล่วงหน้าที VFS
Global เพือยืนใบสมัครและเก็บข ้อมูลอัตลักษณ์บุคคล
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 อําเภอเมือง
เชียงใหม่ 50200
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กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

(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

การสมัครจากสาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผูส้ มัครทีประสงค ์จะยืนใบสมัครขอวีซา่ จากสาธารณรฐั ประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถส่งใบสมัครทาง
ออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount หรือ วีซา่ บางประเภทสามารถจัดส่งใบสมัครทางไปรษณี ย ์ได ้ หรือสมัครด ้วย
ตนเอง ณ ทีสํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC) ประจําประเทศไทย
อ่านข ้อมูลเพิมเติมด ้านการส่งใบสมัครขอวีซา่ จากสาธารณรฐั ประชาธิปไตยประชาชนลาวได ้ทีเว็บไซต ์ของ
VFS Global ได ้ที www.vfsglobal.com/australia/Laos.

ค่าใช ้จ่ายในการสมัคร
ค่าธรรมเนี ยมในการยืนใบสมัครเพือขอวีซา่ นี ผูส้ มัครไม่สามารถขอคืนได ้ในกรณี ทใบสมั
ี
ครขอวีซา่ ไม่ได ้ร ับ
การอนุ มต
ั ิ รวมถึงกรณี ทผู
ี ส้ มัครขอยกเลิกการสมัครด ้วยเหตุใดก็ตามในภายหลังจากทีได ้ทําการยืนใบสมัคร
แล ้ว
ตรวจสอบค่าธรรมเนี ยมวีซา่ แต่ละประเภทได ้ที: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-pricingestimator

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

ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัคร
เนื องจากการพิจารณาใบสมัครขอวีซา่ ออนไลน์ดาํ เนิ นการโดยสํานักงานในประเทศออสเตรเลีย สํานักงานใน
ประเทศไทยจึงไม่สามารถให ้ความช่วยเหลือใด ๆ ทีเกียวข ้องกับใบสมัครขอวีซา่ ออนไลน์ได ้
ทางภาครวมของหน่ วยงาน มีการประกาศแจ ้งระยะเวลาดําเนิ นการพิจารณาใบสมัครโดยปรบั เปลียนรายเดือน
เพือเป็ นข้อมูลใหผ้ ูส้ มัครทราบโดยคร่าวถึงระยะเวลาทีใช ้ในการพิจารณาใบสมัคร ทังนี ระยะเวลาการพิจารณา
ใบสมัครยังขึนอยูป
่ ัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณของใบสมัครทีได ้รบั ในช่วงฤดูกาลท่องเทียว หรือกรณี ท ี
ผูส้ มัครมีประวัตท
ิ ซ
ี บั ซ ้อน, หรือยืนใบสมัครทีไม่สมบูรณ์ ซึงระยะเวลาการพิจารณานี รวมทังใบสมัครยืน
ออนไลน์และใบสมัครทียืนเป็ 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

ข ้อแนะนํ าสําหรบั ผูท้ ประสงค
ี
์จะเดินทางในช่วงฤดูกาลท่องเทียว เช่นเดือนกุมภาพันธ ์, มีนาคม หรือ เมษายน
คือควรยืนใบสมัครขอวีซา่ อย่างน้อยหนึ งเดือนล่วงหน้า ก่อนกําหนดวันเดินทาง
โปรดทราบว่าทางสถานทูตไม่สามารถให้ข ้อมูลสถานะใบสมัครได ้หากยังอยูใ่ นระยะเวลามาตรฐานของการ
พิจารณาใบสมัครทีได ้มีการกําหนดไว ้
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
โปรดอย่าจด
ั ส่งเอกสารฉบับจริง นอกจากจะได ้ร ับการขอจากเจ ้าหน้าทีในบางกรณี เท่านัน โปรดยืนสําเนา
เอกสารทีผ่านการร ับรองสําเนาถูกต ้อง เอกสารใด ๆ ทีมิใช่ภาษาอังกฤษจะต ้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษโดยสถาบันการ
แปลทีผ่านการร ับรอง เอกสารทีผ่านการร ับรองสําเนาถูกต ้อง คือ เอกสารทีเจ ้าหน้าทีจากสถาบันทีได ้รบั การรบั รอง
ในประเทศทีผูสมั
้ ครอาศัยอยูล
่ 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 ้าหน้าทีสถานทูตทราบถึงสถานะภาพใหม่ท ี
ได ้เปลียนแปลงไป

สิงทีจะช่วยใหก้ ารพิจารณาใบสมัครรวดเร็วขึน
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

วีซา่ ของประเทศออสเตรเลีย
ข ้อมูลของวีซา่ สําหรบั ผูเ้ ดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียเป็ นแบบอิเล็กทรอนิ กส ์ กล่าวคือ หลักฐานทีแสดงว่า
ผูส้ มัครได ้รบั การอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ นัน จะไม่ถก
ู ประทับติดตราลงในหนังสือเดินทาง แต่รายละเอียดของวีซา่ จะถูก
บันทึกอยูใ่ นระบบข ้อมูลโดยเชือมโยงกับเลขหมายรายละเอียดจากหนังสือเดินทางของผู ้ได ้ร ับการอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่
เมือผูส้ มัครได ้รบั การอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ ของประเทศออสเตรเลียเรียบร ้อยแล ้ว จะได ้รบั จดหมายแจ ้งผลวีซา่ ซึงจะระบุ
รายละเอียดเกียวกับเงือนไขของวีซา่ นัน อาทิเช่น ระยะเวลาของวีซา่ และเงือนไขการเดินทางเข ้าประเทศ
ผูส้ มัครควรเก็บรกั ษาจดหมายดังกล่าวเพือเป็ นหลักฐานประกอบการเดินทาง และหลักฐานดังกล่าวจะช่วยใน
การตรวจสอบสถานะวีซา่ ผ่านทางระบบออนไลน์ในเว็ปไซด ์ของกระทรวงฯ ทีเรียกว่า VEVO
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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 ้อมูลเกียวกับใบสมัครแล ้วนัน ผูส้ มัครจะต ้องระบุการมอบอํานาจ
โดยลงนามให้แก่บุคคลนันในแบบฟอร ์มใบสมัครขอวีซา่ ได ้โดยช่องทางต่อไปนี
 กรอกฟอร ์ม 956 หรือ 956A ซึงต ้องลงลายมือชือ ทังจากผูส้ มัครและผูท้ รี บั การแต่งตังเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
หรือ
 แจ ้งเจ ้าหน้าทีทางอีเมล ์ หรือทางจดหมาย ระบุชอทั
ื งผูส้ มัครและผูท้ ต
ี ้องการแต่งตังใหด้ าํ เนิ นการรบั ทราบ
แทน
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-can-helpwith-your-application/using-a-migration-agent
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รายการเอกสารประกอบใบสมัคร:
ในการสมัครขอวีซา่ ผูส้ มัครจะต ้องให ้เอกสารทีเกียวข ้องเพือประกอบการพิจารณา เอกสารบางชนิ ดอาจใช ้เวลาใน
การจัดหา ซึงผูส้ มัครต ้องเตรียมการให ้พร ้อมนํ าส่ง ทางเจ ้าหน้าทีสามารถทําการพิจารณาโดยใช ้เฉพาะเอกสาร
ทีได ้นํ าส่งมาแต่เบืองต ้นเท่านัน ฉะนันเพือประโยชน์ของผูส้ มัครเอง ควรเตรียมเอกสารให ้พร ้อมพิจารณา
รายการเอกสารทีได ้ระบุไว ้ รวมถึง เอกสารส่วนตัว ข ้อมูลด ้านสุขภาพ และประวัตอิ าชญากรรม จําเป็ นในการ
ประกอบการพิจารณาใบสมัคร
ในบางกรณีเจ ้าหน้าทีอาจทําการขอเอกสารหรือขอข ้อมูลเพิมเติมจากผูสมั
้ ครในภายหลัง
เมือยืนใบสมัครออนไลน์ ผูส้ มัครควรต ้องแนบเอกสารโดยถ่ายโอนข ้อมูล (upload) ทาง ImmiAccount กรณี ท ี
ต ้องการนํ าส่งเอกสารประกอบเพิมเติมสามารถทําโดยเข ้าไปในระบบ ImmiAccount ในหน้าข ้อมูลเดิมของ
ผูส้ มัคร จะมีสญ
ั ลักษณ์ “แนบเอกสาร”ทางด ้านบนขวามือ ซึงผูส้ มัครสามารถกดเลือก เพือแนบเอกสารส่ง
เพิมเติมได ้ โดยขนาดไฟล ์ข ้อมูลทีจัดส่งห้ามเกิน 5 MB
ข ้อมูลเพิมเติมสําหรบั การนํ าส่งเอกสารเพิมเติมอ่านได ้ที https://immi.homeaffairs.gov.au/helpsupport/applying-online-or-on-paper/online

ในกรณี ทได
ี ้ยืนใบสมัครที AVAC หากได ้รบั การขอเอกสารเพิมเติมทางเจ ้าหน้าทีจะแจ ้งใหท้ ราบถึงวิธก
ี ารนํ าส่ง
เอกสาร

ผู ส
้ มัครทีอยู ใ่ นประเทศออสเตรเลียไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงเวลา 5 ปี ในฐานะผูถ
้ อ
ื สิทธิ
การพํานักอาศ ัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย
แบบฟอร ์ม 1085 สําหร ับวีซา่ มีถนฐานพํ
ิ
านักเดิมอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย โปรดกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ
และลงนามโดยผูส้ มัคร
ชําระค่าธรรมเนี ยมการขอวีซา่ สําหร ับข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับค่าธรรมเนี ยมรายบุคคลอ่านได ้ที
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-pricing-estimator.

ใบรบั รองการเปลียนชือ/ สกุล อย่างเป็ นทางการ ในกรณี มก
ี ารเปลียนหลังจากวีซา่ ถาวรล่าสุด
หลักฐานของวีซา่ ถาวรล่าสุด

ผู ส
้ มัครทีอยู ใ่ นประเทศออสเตรเลียอย่างน้อย 1 วัน แต่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงเวลา 5 ปี
ในฐานะผู ถ
้ อ
ื สิทธิการพํานักอาศ ัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย
เอกสารทังหมดทีกล่าวไว ้ข ้างต ้น และ
เอกสารแสดงถึงความสัมพันธ ์ทางด ้านธุรกิจ วัฒนธรรม การจ ้างงาน หรือ ความสัมพันธ ์ส่วนตัว กับประเทศ
ออสเตรเลีย
เอกสารระบุรายละเอียดของหลักฐานแสดงความสัมพันธ ์ด ้านต่าง ๆ ทีมีประโยชน์ตอ
่ ประเทศออสเตรเลีย
ตัวอย่างเอกสารทีแสดงความสัมพันธ ์ทางด ้านธุรกิจ กับประเทศออสเตรเลีย
รายงานบริษท
ั ทีระบุบทบาท และอํานาจหน้าทีตามกฎหมาย
รายงานทางด ้านธุรกิจ
ข ้อตกลงเรืองการร่วมหุน้ หรือลงทุนร่วม
สัญญาทีผูส้ มัครลงนาม
บันทึกทางธุรกิจ หรือส่วนตัว
วีซา่ ผู ้มีถนฐานพํ
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ตัวอย่างเอกสารทีแสดงความสัมพันธ ์ทางวัฒนธรรม กับประเทศออสเตรเลีย
สิงพิมพ ์เผยแพร่ทเขี
ี ยนโดยผูสมั
้ คร
สัญญาต่าง ๆ
หลักฐานการเป็ นสมาชิกสมาคมทางด ้านวัฒนธรรม
บทความในหนังสือพิมพ ์ทีกล่าวถึงผูส้ มัคร
โปรแกรมการแสดงทีระบุถงึ การแสดงทางด ้านศิลปะ หรือวัฒนธรรมของผูส้ มัคร
ตัวอย่างเอกสารทีแสดงความสัมพันธ ์ทางการจ ้างงาน กับประเทศออสเตรเลีย
จดหมายเสนอการจ ้างงาน
สัญญาจ ้างงาน
เอกสารทางการ
ประกาศนี ยบัตร
หลักฐานการเป็ นพนักงาน หรือบัตรผ่าน
ตัวอย่างเอกสารทีแสดงความสัมพันธ ์ส่วนตัว กับประเทศออสเตรเลีย
ใบสูจบ
ิ ต
ั ร ใบสัญชาติออสเตรเลีย หลักฐานการเป็ นผู ้ถือวีซา่ ถาวรในประเทศออสเตรเลีย ของ
บุคคลในครอบครวั ทีพํานักอาศัยในประเทศออสเตรเลีย
หลักฐานแสดงการเข ้าเรียนของบุตรในประเทศออสเตรเลีย เช่น รายงานจากโรงเรียน
หลักฐานทีแสดงความสัมพันธ ์ระหว่างผูส้ มัคร และบุคคลในครอบคร ัวทีพํานักอาศัยในประเทศ
ออสเตรเลีย
หลักฐานแสดงความเป็ นเจ ้าของทร ัพย ์สินในประเทศออสเตรเลีย เช่น rates notices
สัญญาต่าง ๆ

ผู ส
้ มัครทีพํานักอาศ ัยอยูน
่ อกประเทศออสเตรเลียเป็ นเวลามากกว่า 5 ปี
เอกสารทังหมดทีกล่าวไว ้ข ้างต ้น และ
เอกสารระบุเหตุผลทีสมควรและน่ าเห็นใจทีต ้องพํานักอาศัยอยูน
่ อกประเทศออสเตรเลียเป็ นเวลา
มากกว่า 5 ปี

ผู ส
้ มัครทีเป็ นสมาชิกของครอบคร ัวทีมีห ัวหน้าครอบคร ัวเป็ นผู ถ
้ อ
ื วีซา่ ผู ม
้ ถ
ี นฐาน
ิ
พํานักเดิมอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียประเภท 155 หรือ 157
หลักฐานทีแสดงความสัมพันธ ์ปัจจุบน
ั
สําเนาเอกสารวีซา่ ผูม้ ถ
ี นฐานพํ
ิ
านักเดิมอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียประเภท 155 หรือ 157 ของหัวหน้า
ครอบครัว รบั รองถูกต ้อง หรือ หลักฐานแสดงว่าครอบครัวได ้ยืนใบสมัครขอวีซา่ ผูม้ ถ
ี นฐานพํ
ิ
านักเดิม
อยูใ่ นประเทศออสเตรเลียประเภท 155 หรือ 157
กระทรวงกิจการภายใน
สถานเอกอ ัครราชทู ตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ
www.thailand.embassy.gov.au
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