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วีซา่ เพือทํางานชวคราว
ั
(ประเภท 400)
รายการเอกสารและข ้อมูลประกอบใบสมัคร
(สําหร ับประเทศไทยและ สาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ผูส
้ มัครขอวีซา่ เพือปฏิบ ัติงานชวคราว
ั
(ประเภท 400)
วีซา่ ประเภทนี อนุ ญาตใหพ
้ ํานักอาศัยในประเทศออสเตรเลียชัวคราว เพือจุดประสงค ์ต่อไปนี


ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีชัวคราวในสายงานทีเป็ นผูม้ ค
ี ณ
ุ สมบัตพ
ิ เิ ศษคือมีประสบการณ์และความชํานาญสูง แต่
เป็ นงานทีไม่ทาํ ต่อเนื อง



เฉพาะบางกรณี และในโอกาสพิเศษเท่านัน ทีผูส้ มัครได ้รบั อนุ ญาตให้เข ้าร่วมในกิจกรรม หรืองานที
เกียวเนื องกับผลประโยชน์ของประเทศออสเตรเลีย

ผูส้ มัครจะต ้องมีคณ
ุ สมบัตด
ิ งั ต่อไปนี


เป็ นผูไ้ ด ้รบั เชิญ หรือได ้ร ับการสนับสนุ นจากองค ์กร หรือหน่ วยงานทีผูส้ มัครจะทํางานด้วย



เป็ นผูม้ ค
ี ณ
ุ สมบัตพ
ิ เิ ศษคือมีประสบการณ์และความชํานาญสูง ซึงเป็ นทีต ้องการของผูว้ า่ จ ้างแต่ไม่
สามารถหาผูม้ ค
ี วามชํานาญเช่นนี ได ้ในประเทศออสเตรเลีย

อ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้ที : https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporarywork-400

เมือผู ้สมัครประสงค ์จะนํ าสมาชิกในครอบคร ัวติดตาม
ผูส้ มัครควรรวมสมาชิกครอบคร ัวทีจะติดตามไปพํานักในประเทศออสเตรเลียไว ้ในใบสมัครเดียวกัน แม้สมาชิก
ในครอบครวั ประสงค ์ทีจะเดินทางตามในภายหลัง ผู ้สมัครต ้องยืนเอกสารยืนยันความสัมพันธ ์ของสมาชิกใน
ครอบครัว และสมาชิกนันต ้องมีคณ
ุ สมบัตผ
ิ ่านมาตรฐานของการตรวจสุขภาพ และไม่มป
ี ระวัตอิ าชญากรรม
สมาชิกในครอบครัวนันไม่มส
ี ท
ิ ธิทํางานในประเทศออสเตรเลีย ดังนันผูส้ มัครหลักและสมาชิกในครอบคร ัวจําต ้อง
แสดงหลักฐานว่ามีความพร ้อมทางการเงินสําหร ับสนับสนุ นตัวผูสมั
้ ครและสมาชิกในครอบคร ัวตลอดระยะเวลาที
จะพํานักในประเทศออสเตรเลีย

การขอต่ออายุวซ
ี า่
สําหรบั ผูถ้ อื วีซา่ ประเภทนี โดยทัวไปสามารถพํานักในประเทศออสเตรเลียได ้ถึง 3 เดือนในกรณี จาํ เป็ น หากแต่
ขึนอยูก
่ บั เนื องานของผูส้ มัครหลักซึงบางกรณี อาจขออยูไ่ ด ้ถึง 6 เดือน แต่เป็ นกรณี ทเกิ
ี ดขึนน้อยมาก
ผูส้ มัครไม่สามารถยืนขอต่อวีซา่ หลังจากเดินทางเข ้าประเทศออสเตรเลียแล ้ว ในกรณี ทผู
ี ส้ มัครต ้องการใช ้เวลา
อยูใ่ นประเทศออสเตรเลียเป็ นระยะยาว หรือต ้องการย ้ายถินฐานถาวรควรพิจารณาสมัครขอวีซา่ ประเภทอืน อ่าน
เจ ้าหน้าทีจะแจ ้งใหท้ ราบถึงรายละเอียดของวีซา่ เมือได ้รบั การอนุ มต
ั วิ า่ สามารถเดินทางเข ้าออกได ้กีครงั

การทํางานขณะเป็ นผู ้ถือวีซา่ ชวคราวประเภท
ั
400
วีซา่ นี อนุ ญาตให ้ผู ้ถือ ทํางานในสายงานของผูม้ ค
ี ุณสมบัตพ
ิ เิ ศษคือมีประสบการณ์และความชํานาญสูง โดย
ต ้องเป็ นงานทีไม่ทาํ ต่อเนื อง ซึงหมายความว่าสามารถทํางานให ้ลุลว่ งไปได ้ในเวลา 6 เดือนหรือน้อยกว่า
ดังนันโปรดอย่าจัดหา หรือเตรียมการใดๆเพืออาศัยอยู่ตอ
่ ในประเทศออสเตรเลียนานกว่าทีกําหนดไว ้
ผูส้ มัครไม่ควรยินยอมเป็ นหนึ งในกลุม
่ พนักงานต่างชาติทผลั
ี ดเปลียนหมุนเวียนเพือไปทํางานเป็ นระยะเวลา
สันๆในตําแหน่ งเดียวกันให ้กับผูว้ า่ จ ้างในประเทศออสเตรเลีย หากแต่ควรพิจารณาสมัครวีซา่ ในสายของผู ้มี
ความสามารถสูงในกรณี ทตํ
ี าแหน่ งงานนันมีตอ
่ เนื องเช่น Temporary Skill Shortage (TSS) visa (subclass
482) ถึงแม้ว่าสัญญาว่าจ ้างจะน้อยกว่า 6 เดือนก็ตาม
โดยปกติแล ้วผู ้ถือวีซา่ ประเภทนี ไม่ได ้ร ับอนุ ญาตให ้ทํางานในด ้านธุรกิจบันเทิง หรือ เข ้าร ับการฝึ กอบรมขัน
พืนฐานได ้
การปฏิบต
ั งิ าน หรือการทํากิจกรรมใดๆของผู ้ถือวีซา่ นี ต ้องไม่มผ
ี ลกระทบ หรือก่อความเสียหายแก่ระบบการจ ้าง
งาน การฝึ กอบรม หรือข ้อตกลงด ้านการจ ้างงานในประเทศออสเตรเลีย

วีซา่ สายงานของผูม้ ค
ี วามชํานาญสูง
วีซา่ นี ไม่ใช่วซ
ี า่ เพือใหท้ าํ งานระยะสันในสายงานทีมีความต่อเนื อง หรือเป็ นวีซา่ เพือว่าจ ้างผูท้ มี
ี ความสามารถ
ทัวไป เพราะงานเหล่านี สามารถทําได ้โดยแรงงานชาวออสเตรเลียทีมีประสบการณ์และความสามารถ
ภายในประเทศ
ดังนันผูส้ มัครวีซา่ ด ้านนี ต ้องมีประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถและมีคณ
ุ สมบัตพ
ิ เิ ศษต่อไปนี
 สามารถใหค้ วามช่วยเหลือในธุรกิจภายในประเทศออสเตรเลีย และ
 เป็ นผูม้ ค
ี วามสามารถชนิ ดทีหาได ้ยากในตลาดแรงงานทีมอ
ี ยู่
งานในด้านผูม้ ค
ี วามชํานาญสูงเช่น
 งานทีระบุไว ้ในรายการอาชีพกลุม
่ หลักที 1, 2 หรือ 3 ของรายการอาชีพต่างๆ ทีสามารถเข ้าไปอ่านได ้ที
Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations (ANZSCO);

มีความสามารถ ความรู ้เฉพาะทางจากบริษท
ั ของต่างชาติ เช่นการติดตังอุปกรณ์ เครืองมือนํ าเข ้า หรือ
การบริการหลังการขาย หรือการซ่อมแซมในกรณี ฉุกเฉิ น
โดยปกติแล ้วหน้าทีเฉพาะกิจนี สามารถทําแล ้วเสร็จภายใน 3 เดือน หากแต่ในบางกรณี นันอาจใช ้เวลาถึง 6


เดือน หากต ้องการขอระยะเวลานานกว่า 3 เดือน ผู ้จ ้างจะต ้องเสนอคําร ้องเพือพิจารณาถึงปัญหา
สถานการณ์จาํ เป็ น ทีต ้องขอกําหนดระยะเวลาทํางานให ้นานกว่า 3 เดือน คําร ้องนันควรระบุข ้อมูลเช่น
 รายละเอียดของงาน อาทิเช่น ลักษณะงาน ขนาด ระยะเวลา และความสําคัญของโครงการทีมีตอ
่ ชุมชน
ท ้องถิน
 หลักฐานทีแสดงถึงความจําเป็ นทีต ้องนํ าเจ ้าหน้าทีจากต่างประเทศทีมีความรู ้จําเฉพาะ และประสบการณ์
สามารถใหค้ าํ แนะนํ าแก ้ปัญหาได ้
 จํานวนชาวออสเตรเลียทีได ้บรรจุเข ้าทํางานใหก้ บั โครงการ
 ระยะเวลาทีต ้องใช ้ในกรณี ทต
ี ้องใหก้ ารฝึ กอบรมเจ ้าหน้าทีชาวออสเตรเลียเพือใหป้ ฏิบต
ั ห
ิ น้าทีเดียวกันนี
 ค่าจ ้างทีต ้องจ่าย ตามเงือนไขสัญญาว่าจ ้างมาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย

ระยะเวลานานทีสุดทีสามารถอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย
โดบปกติแล ้วจะอนุ มต
ั เิ วลาได ้นานสุดคือ 3 เดือนในช่วงเวลาภายใน 12 เดือน ระยะเวลาทีอนุ มต
ั อิ าจเป็ นเดิน
ทางเข ้าประเทศออสเตรเลียได ้ครงเดี
ั ยวอยูไ่ ด ้ 3 เดือน หรือสามารถเดินทางเข ้าได ้บ่อยครัง อยูเ่ ป็ นเวลาสันๆใน
ช่วงเวลาภายใน 12 เดือน
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ในกรณี ทเดิ
ี นทางเข ้าประเทศออสเตรเลียหลายครังและระยะเวลาทีอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียสะสมรวมเกินกว่า 3
เดือน ภายใน 12 เดือน จะตอ้ งนํ าส่งคําร ้องขอความอนุ เคราะห ์ถึงปัญหา สถานการณ์จาํ เป็ นของธุรกิจ ทีต ้อง

กลับเข ้าในประเทศอีกครงั

การยืนใบสมัครเพือขอวีซา่
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
ั

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.

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

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-pricing-estimator
ค่าธรรมเนี ยมของ VFS Global ในการเก็บข ้อมูลอัตลักษณ์บุคคล: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand
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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-processingtimes.

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
โปรดอย่านํ าส่งเอกสารฉบับจริง นอกจากจะได ้ร ับการขอจากเจ ้าหน้าทีในบางกรณี เท่านัน โปรดยืนสําเนา
เอกสารทีผ่านการร ับรองสําเนาถูกต ้อง เอกสารใด ๆ ทีมิใช่ภาษาอังกฤษจะต ้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษโดยสถาบันการ
แปลทีผ่านการร ับรอง เอกสารทีผ่านการร ับรองสําเนาถูกต ้อง คือ เอกสารทีเจ ้าหน้าทีจากสถาบันทีได ้รบั การรบั รองใน
ประเทศทีผูส้ มัครอาศัยอยูล
่ 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

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

ข ้อกําหนดให ้ทําการตรวจสุขภาพ
โดยทัวไปไม่มข
ี ้อกําหนดใหผ
้ ู ้สมัครวีซา่ ประเภทนี ตรวจสุขภาพ นอกจากในบางกรณี ดังต่อไปนี


ผูส้ มัครทีมีกจิ ตอ้ งเข ้าพบติดต่อกับโรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาล เพือเยียมเยือนหรือด ้วยเหตุผลใดก็ตาม



ผูส้ มัครทีมีอายุมากกว่า 75 ปี



ผูส้ มัครทีมีอาการบ่งชีว่าผูส้ มัครมีสุขภาพไม่แข็งแรงตามข ้อกําหนดมาตรฐาน



ผูส้ มัครทีประสงค ์จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียนานกว่า 6 เดือนขึนไป
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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 ์
การตรวจสุขภาพใหผ้ ส
ู ้ มัครนี ใหผ้ ส
ู ้ มัครติดต่อแพทย ์และโรงพยาบาลทีได ้รบั การร ับรองจากแผนกวีซา่ ของ
สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯเท่านัน สามารถอ่านข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับรายนามแพทย ์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
สามารถอ่านข้อมูลเพิมเติมได ้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 นันจะไม่ถูกประทับติดตราลงในหนังสือเดินทาง 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
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
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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 นี จําเป็ นในการ
ประกอบการพิจารณาใบสมัคร
ในบางกรณีเจ ้าหน้าทีอาจทําการขอเอกสารหรือขอข ้อมูลเพิมเติมจากผูสมั
้ ครในภายหลัง
เมือยืนใบสมัครออนไลน์ ผูส้ มัครควรแนบเอกสารโดยถ่ายโอนข ้อมูล (upload) ทาง ImmiAccount กรณี ทต
ี ้องการ
นํ าส่งเอกสารประกอบเพิมเติมสามารถทําโดยเข ้าไปในระบบ ImmiAccount ในหน้าข ้อมูลของใบสมัครของ
ผูส้ มัครนัน จะเห็นสัญลักษณ์ “แนบเอกสาร”ทางด ้านขวามือ ซึงผูส้ มัครสามารถกดเลือก เพือแนบเอกสารส่ง
เพิมเติมได ้ โดยขนาดไฟล ์ข ้อมูลทีจัดส่งห้ามเกิน 5 MB
ข ้อมูลสําหรบั การนํ าส่งเอกสารเพิมเติมอ่านได ้ที https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/applyingonline-or-on-paper/online

รายการเอกสาร
แบบฟอร ์มการขอออนไลน์ สําหร ับวีซา่ เพือปฏิบต
ั งิ านชัวคราวในระยะสันๆ ประเภท 400
o สําหร ับผูต้ ด
ิ ตามทีมีอายุตงแต่
ั
18 ปี ขึนไป ซึงไม่ใช่คส
ู่ มรส ใหก้ รอกใบสมัครแยกคือ
แบบฟอร ์ม 47A – สําหร ับบุตร หรือบุคคลในครอบคร ัวทีมีอายุตงแต่
ั
18 ปี ขึนไป
ชําระค่าธรรมเนี ยมการขอวีซา่ ผู ้สมัครสามารถอ่านข้อมูลเพิมเติมเกียวกับค่าธรรมเนี ยมรายบุคคลได ้
สําเนาหนังสือเดินทางแสดงหน้าทีมีรายละเอียดของผูส้ มัครทีชัดเจน และสําเนาแสดงประวัตก
ิ ารเดิน
ทางเข ้าออกทีผ่านมาในหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางนี ต ้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน และต ้อง
ครอบคลุมถึงระยะเวลาทีจะพํานักอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย
รูปถ่ายปัจจุบน
ั ขนาดทีใช ้ทําหนังสือเดินทาง 1 รูป (ขนาด 45 mm x 35 mm) ถ่ายไว ้ไม่เกิน 6 เดือนที
ผ่านมา ภาพควรเห็นบริเวณส่วนศีรษะและไหล่บนบนพืนสีเรียบ และ เขียนชือสกุลผูส้ มัครไว ้ด ้านหลังรูป
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หลักฐานทางครอบครัว (สําเนาทะเบียนบ ้าน หรือเทียบเท่า) หลักฐานการทํางาน และอืนๆ ทีแสดงถึง
ความสัมพันธ ์ของผูส้ มัครและถินทีอยูอ
่ าศัยในประเทศตนเอง
หลักฐานซึงแสดงว่าผูส้ มัครมีทน
ุ ทรพ
ั ย ์ส่วนตัวทีเพียงพอ หรือมีทน
ุ ทรพ
ั ย ์เกือหนุ นเพียงพอ สําหรบั ใช ้
จ่ายของตนเอง (และสมาชิกในครอบคร ัวทีจะเดินทางร่วมด ้วย) ซึงครอบคลุมระยะเวลาทีจะพํานักใน
ประเทศออสเตรเลียเช่น สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารปัจจุบน
ั เอกสารร ับรองการเงินจากธนาคาร (Bank
Statement) จดหมายร ับรองค่าใช ้จ่ายจากนายจ ้าง เป็ นต ้น

ในสายการปฏิบต
ั งิ านของผูม้ ค
ี วามชํานาญสูง
ให ้แสดงจดหมายเสนอการจ ้างงาน หรือ สัญญาการทํางาน แสดงตําแหน่ งหน้าที ระยะเวลาจ ้าง
รายละเอียดหน้าทีรบั ผิดชอบ และเหตุใดผูส้ มัครมีความจําเป็ นต ้องเป็ นผู ้ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีนี หลักฐานควร
ระบุใหช
้ ดั เจนถึง รายละเอียดว่าการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีนี ได ้อยูภ
่ ายในมาตรฐานทีประเทศออสเตรเลียได ้
กําหนดไว ้
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ผูส้ มัครทีมีอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี
ในกรณี ทผู
ี เ้ ดินทางร่วมเป็ นผูเ้ ยาว ์ มีอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี และผู ้ปกครองตามสิทธิโดยชอบทางกฎหมายหรือ บิดา/
มารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งมิได ้เดินทางด ้วย จะต ้องแนบเอกสารยินยอมจากผู ้ปกครองทีมิได ้เดินทางพร ้อมผูเ้ ยาว ์
อนุ ญาตใหผ้ เู ้ ยาว ์นันสมัครขอวีซา่ และทังยินยอมใหเ้ ดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียทังชัวคราวและหรือเป็ นการ
ถาวรได ้
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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