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วีซา่ ผู ป
้ กครองนักเรียน (ประเภท 590)
ข ้อมูลและรายการเอกสารประกอบใบสมัคร
(สําหรบั ประเทศไทย และ สาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ผูส้ มัครขอวีซา่ เพือการศึกษาประเภท 590
วีซา่ ประเภทนี อนุ ญาตใหพ
้ ํานักในออสเตรเลียในฐานะผูป้ กครองของนักเรียนต่างชาติทศึ
ี กษาในประเทศ
ออสเตรเลียทีถือวีซา่ นักเรียน และอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี
ผูส้ มัครขอวีซา่ ประเภทผู ้ปกครองนี จะต ้อง เป็ นบิดา มารดา ผูป้ กครองตามกฎหมายของเด็กนักเรียน หรือเป็ น
ญาติพน้
ี องทีมีหลักฐานทุนทรพ
ั ย ์เพียงพอสําหร ับตนเองและนักเรียนครอบคลุมระยะเวลาทีจะพํานักอาศัยใน
ประเทศออสเตรเลีย สามารถให ้ทีพักอาศัยและการดูแลอืนๆ และมีอายุตงแต่
ั
21 ปี บริบูรณ์ขนไป
ึ
ผูท้ มี
ี คณ
ุ สมบัตใิ นการสมัครขอวีซา่ ประเภทผูป้ กครองนี จะต ้องเป็ นผูม้ ป
ี ระวัตท
ิ ดี
ี มีความสัมพันธ ์ เกียวพันเป็ น
ญาติพน้
ี อง ความหมายของ ญาติพน้
ี องนี ระบุไว ้ว่า เป็ นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือผู ้มีความสัมพันธ ์ฉันท ์สามี
ภรรยาแม้มไิ ด ้จดทะเบียนสมรส บุตร ธิดา พีน้องของนักเรียนผูส้ มัคร รวมพีน้องร่วมสายเลือด หรือพีน้องต่างบิดา
มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้ า น้า อา หลาน รวมถึงปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้ า น้า อา หลานทีนับญาติได ้จากการสมรส
อ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้จาก: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-590

ผูส้ มัครต ้องการรวมสมาชิกในครอบคร ัวเพือติดตามไว ้ในใบสมัครเดียวกัน
ผูส้ มัครไม่สามารถรวมบุคคลในครอบครัวในใบสมัครเดียวกัน
ในกรณี ทมี
ี บุตร-ธิดาอายุตงแต่
ั
6 ปี ขึนไป สามารถเดินทางร่วมได ้ แต่ต ้องสมัครขอวีซา่ ประเภทนักเรียนสําหรบั
ตนเอง
ทังนี ผูส้ มัครสามารถรวมบุตร ธิดาทีอายุนอ้ ยกว่า 6 ปี ในกรณี ตอ
่ ไปนี


การอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ นี จะเป็ นประโยชน์ตอ
่ ต่อประเทศออสเตรเลีย ผู ้ถือสัญชาติออสเตรเลีย และผูท้ มี
ี สท
ิ ธิใน
การอาศัยอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียเป็ นการถาวร



การอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ นี จะเป็ นประโยชน์ตอ
่ ความสัมพันธ ์ระหว่างร ัฐบาลประเทศออสเตรเลีย และร ัฐบาลประเทศ
ของผูส้ มัคร ในกรณี นีผูส้ มัครต ้องมีอายุตงแต่
ั
21 ปี ขึนไป และได ้รบั การสนับสนุ นโดยมีหลักฐานเป็ น
ลายลักษณ์อก
ั ษรจากผู ้ปกครอง หรือผู ้มีสท
ิ ธิในการปกครอง

บุตร ธิดา ทีประสงค ์จะติดตามจะต ้องผ่านมาตรฐานการตรวจสุขภาพและมีประกันสุขภาพเช่นเดียวกับผู ้สมัคร

สิทธิของผูถ้ อ
ื วีซา่ ประเภทผูป้ กครองนี
วีซา่ ประเภทนี อนุ ญาตใหพ
้ ํานักในออสเตรเลียเพือใหก้ ารดูแลผูถ้ อื วีซา่ นักเรียนทีเป็ นผูเ้ ยาว ์ ผูถ้ อื วีซา่ ผูป้ กครอง
ของนักเรียนต่างชาตินีสามารถเป็ นผูด้ แู ลนักเรียนได ้มากกว่า คนขึนไป
วีซา่ นี อนุ ญาตให ้
 พํานักอาศัยในออสเตรเลียได ้นานเท่าทีนักเรียนได ้รบั การอนุ มต
ั ิ หรือจนกว่านักเรียนจะอายุครบ 18 ปี
บริบูรณ์
 สามารถเข ้าเรียนภาษาอังกฤษขันหลักสูตรเต็ม English Language Intensive Course for Overseas
Students (ELICOS) โดยไม่เกิน 20 ชัวโมงต่ออาทิตย ์
 สามารถเข ้าเรียนหลักสูตรอืนๆ โดยไม่เกิน 3 เดือน
วีซา่ นี ไม่อนุ ญาตใหท้ าํ งาน

การสมัครขอวีซา่
ผูส้ มัครวีซา่ ผูป้ กครองนักเรียนต ้องทําการยืนใบสมัครขอวีซา่ โดยระบบออนไลน์ผ่านทาง ImmiAccount ซึง
สามารถเข ้าสูร่ ะบบได ้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 ้อมูลอัตลักษณ์บุคคลนี ทําทีสํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC) สํานักงานใน
กรุงเทพฯ หรือสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี ผูส้ มัครต ้องนํ าหนังสือเดินทางตัวจริงมาด ้วย
อ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้ที: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-ourrequirements/biometrics.

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 ้ที: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand
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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 ผูส้ มัครต ้องจ่าย
ค่าธรรมเนี ยมในการเก็บข ้อมูลอัตลักษณ์บุคคลให ้แก่สาํ นักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC)
ตรวจสอบค่าธรรมเนี ยมวีซา่ แต่ละประเภทได ้ที: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-pricing-estimator
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
สําหรบั ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครในปัจจุบน
ั สามารถอ่านได ้ที
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times

โปรดทราบว่าทางสถานทูตไม่สามารถให้ข ้อมูลสถานะใบสมัครได ้ หากยังอยูใ่ นกําหนดเวลาของการพิจารณาใบ
สมัครทีได ้มีการประกาศไว ้
ผูส้ มัครไม่ควรดําเนิ นการใดๆ เป็ นการผูกมัดของกําหนดเงือนไขการเดินทางก่อนทีจะได ้รบั การแจ ้งอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่
เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร ทางเจ ้าหน้าทีไม่สามารถทําการเร่งรดั การพิจารณาเพืออํานวยความสะดวกสําหร ับผู ้สมัคร
ท่านใดท่านหนึ งเป็ นกรณี พเิ ศษด ้วยเหตุผลทีผูส้ มัครได ้ทําการตกลงจ่ายค่าเดินทางล่วงหน้าไว ้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
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 ใหแ้ พทย ์ใช ้เป็ นข ้อมูลในการนํ าส่งผลการตรวจ
ทางอิเล็กทรอนิ กส ์
ในการตรวจสุขภาพนี ผูส้ มัครต ้องติดต่อแพทย ์และโรงพยาบาลทีได ้รบั การรบั รองจากแผนกวีซา่ ของสถานทูต
ออสเตรเลียกรุงเทพฯ เท่านัน ผูส้ มัครสามารถอ่านข้อมูลเพิมเติมเกียวกับรายนามแพทย ์ได ้จากเว็ปไซด ์ต่อไปนี :
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list

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/criminalrecords/national-police-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 ้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
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 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
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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
เมือยืนใบสมัครออนไลน์ ผูส้ มัครควรต ้องแนบเอกสารโดยถ่ายโอนข ้อมูล (upload) ทาง ImmiAccount กรณี ท ี
ต ้องการนํ าส่งเอกสารประกอบเพิมเติมสามารถทําโดยเข ้าไปในระบบ ImmiAccount ในหน้าข ้อมูลเดิมของ
ผูส้ มัคร จะมีสญ
ั ลักษณ์ “แนบเอกสาร”ทางด ้านขวามือ ซึงผูส้ มัครสามารถกดเลือก เพือแนบเอกสารส่งเพิมเติม
ได ้ โดยขนาดไฟล ์ข ้อมูลทีจัดส่งห้ามเกิน 5 MB
ข ้อมูลเพิมเติมสําหรบั การนํ าส่งเอกสารเพิมเติมอ่านได ้ที https://immi.homeaffairs.gov.au/helpsupport/applying-online-or-on-paper/online

รายการเอกสาร
แบบฟอร ์มขอวีซา่ ทางออนไลน์ ผ่านอินเทอร ์เน็ ต โดยกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ
กรอกแบบฟอร ์ม 157N Student guardianship arrangements
ชําระค่าธรรมเนี ยมการขอวีซา่ (ซึงจะไม่สามารถขอรบั ค่าธรรมเนี ยมคืนได ้) อ่านรายละเอียดได ้จาก
รายการค่าธรรมเนี ยมข ้างต ้น
รูปถ่ายปัจจุบน
ั แบบใช ้ทําหนังสือเดินทาง 1 รูป ของผู ้สมัครและ ของสมาชิกครอบคร ัวรายบุคคลทีได ้
ยืนสมัครรวมไว ้ในใบสมัคร
ถ่ายโอนขอ้ มูล (opload) หน้าหนังสือเดินทางของผูส้ มัครทุกท่าน (หน้าทีแสดงรายละเอียดของ
ผูส้ มัครและหน้าทีแสดงประวัตก
ิ ารเดินทาง ทังหมด) หนังสือเดินทางต ้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลา
ทังหมดทีจะอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย หรือต ้องมีอายุใช ้การได ้อย่างน้อย 6 เดือนขึนไป
สําเนาบัตรประชาชน (สําหร ับบุคคลสัญชาติไทย) และทะเบียนบ้าน และ/หรือสูตบ
ิ ต
ั ร
หลักฐานยืนยันความสัมพันธ ์ระหว่างผู ้สมัครกับสมาชิกครอบคร ัวทุกคนทีระบุรวมในใบสมัคร เช่น
ทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ต
ั ร เป็ นตน้
เอกสารแสดงการผ่านการเกณฑ ์การทหาร และ/หรือ ร ับรองการพน้ จากการร ับราชการทหาร (สําหรบั
กรณี ทเกี
ี ยวข ้อง)
หลักฐานทีใช ้เพือยืนยันว่าผูส้ มัครตังใจจะพํานักอาศัยอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียเป็ นการชัวคราวเท่านัน

ข ้อกําหนดดา้ นสุขภาพ
ผลตรวจสุขภาพและผลการฉายรังสี (x-ray)ของผู ้สมัครหลัก และของบุคคลในครอบครัวทุกคนทีรวมอยู่
ในใบสมัครนัน
หลักฐานว่าผูส้ มัครมีประกันสุขภาพทีพอเพียงครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือนแรกของการจะพํานักอาศัย
ในประเทศออสเตรเลีย (หรือครอบคลุมระยะเวลาเรียนทีได ้กําหนดไว ้ใน COE ถ ้าน้อยกว่า12 เดือน)
o บุตร ธิดา ทีประสงค ์จะติดตามต ้องแสดงหลักฐานว่ามีประกันสุขภาพครอบคลุมระยะเวลาที
ประสงค ์จะพํานักอาศัยในประเทศออสเตรเลีย
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ข ้อกําหนดด ้านทุนทร ัพย ์
ผูส้ มัครทุกคนต ้องมีทน
ุ ทรพ
ั ย ์ทีสามารถทําการ เบิกจ่ายได ้ตามความเป็ นจริงทีครอบคลุมค่าใช ้จ่ายของตนเอง
และสมาชิกในครอบคร ัวทีจะพํานักอาศัยในประเทศออสเตรเลีย ซึงต ้องครอบคลุมระยะเวลาทังหมดทีจะพํานัก
อาศัยอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย
ผูส้ มัครต ้องแสดงหลักฐานทางด ้านทุนทร ัพย ์พร ้อมกับใบสมัครโดยแสดงเอกสารต่อไปนี
หลักฐานแสดงทุนทรพ
ั ย ์ทีเพียงพอต่อการดํารงชีพอย่างน้อย 12 เดือน ค่าเดินทางไปกลับประเทศ
ออสเตรเลียของผูส้ มัครและผู ้ติดตาม หรือ
หลักฐานทีคูค
่ รองของผูส้ มัคร (ทีมิได ้เดินทางไปด ้วย) จะให ้การสนับสนุ นทางด ้านทุนทรพ
ั ย ์แก่ผูส้ มัคร
และสมาชิกครอบครวั รวมทังหลักฐานแสดงรายได ้ของคู่ครองทีไม่นอ้ ยกว่า AUD70,000 ต่อปี
หากการใหก้ ารอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ นี จะเป็ นประโยชน์ตอ
่ ความสัมพันธ ์ระหว่างร ัฐบาลประเทศออสเตรเลีย และร ัฐบาล
ประเทศของผูส้ มัคร ในกรณี นีผูส้ มัครต ้องแสดงหลักฐานทุนทร ัพย ์เพียงพอสําหร ับผู ้สมัครเองและ สมาชิก
ครอบครัว ไม่จาํ เป็ นต ้องแสดงหลักฐานทุนทร ัพย ์ของตัวนักเรียนเอง
อ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้ที https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-590

หลักฐานของทุนทร ัพย ์ตามความเป็ นจริง
ผูส้ มัครและผูต้ ด
ิ ตามในครอบครัวต ้องสามารถแสดงหลักฐานด ้านทุนทรพ
ั ย ์ทีเป็ นจริง ไม่วา่ จากผูส้ มัครเอง หรือ
จากผูม้ ส
ี ท
ิ ธิเข ้าถึงทุนทรพ
ั ย ์นัน ทุนทรพ
ั ย ์นันจะต ้องสามารถทําการเบิก ถอนได ้ทุกขณะที(นักเรียน)ผูส้ มัครหรือ
บุคคลในครอบครัวต ้องใช ้จ่ายขณะอาศัยอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย
ในการพิจารณาถึงหลักฐานขอทุนทร ัพย ์ทีแสดง ว่า สามารถทําการเบิกจ่าย ได ้จริง นัน เจ ้าหน้าทีจะพิจารณาถึง
หลักเกณฑ ์ต่อไปนี
กรณี ทมี
ี บุคคลสนับสนุ น หรือมีธรุ กิจทีใช ้ในการสนับสนุ น ให ้แสดงหลักฐานความสัมพันธ ์กับบุคคลที
สนับสนุ นนัน หรือแสดงประวัตก
ิ ารให ้การสนับสนุ นนักเรียนอืนๆในอดีต รวมถึงหลักฐานระบุตวั ตนของ
บุคคลทีใหก้ ารสนับสนุ นด ้านทุนทร ัพย ์ หรือหลักฐานว่าธุรกิจทีใช ้ในการสนับสนุ นนันยังคงดําเนิ นการ
อยู่
หากหลักฐานทุนทรพ
ั ย ์คือเงินฝากทีมิได ้ฝากเป็ นประจํา (เช่น เงินเดือน) และเป็ นเงินฝากก ้อนใหญ่
โปรดใหค้ าํ อธิบายทีมาของทรพ
ั ย ์จํานวนนัน
หากผูส้ มัครทําการกู ้ยืมจากสถาบันการเงินเพือจ่ายค่าเรียน หรือเป็ นค่าใช ้จ่ายในชีวต
ิ ประจําวัน (เช่น
เป็ นค่าทีพักอาศัย) การรบั เงินกู ้ยืมนันควรเป็ นไปตามข ้อตกลงทีทําขึนระหว่าง สถาบันการเงิน
สถาบันการศึกษา และผู ้สมัคร ถ ้าผู ้สมัครได ้ร ับเงินกู ้ยืมนันก่อนใบสมัครขอวีซา่ จะได ้ร ับการพิจารณา ให ้
นํ าส่งหลักฐานเอกสารการกู ้ยืมทีแสดงจํานวนเงินกู ้ยืมพร ้อมกับใบสมัคร
ข ้อมูลเพิมเติมทีระบุไว ้ในข ้อกําหนดทางทุนทร ัพย ์ อ่านได ้ที https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-avisa/visa-listing/student-590

การมีเด็กในความปกครองติดตาม
แบบฟอร ์ม 1229 ลงนามโดยบิดาและ มารดา (หรือจากผูถ้ อื สิทธิในการดูแลผูเ้ ยาว ์) และหลักฐานการลง
นาม (เช่นสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอืนๆทีมีลายเซ็นประกอบเพือยืนยัน)
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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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