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วีซา่ เพือทํางานชวคราว
ั
(ประเภท 403)
รายการเอกสารและข ้อมูลประกอบใบสมัคร
(สําหร ับประเทศไทยและ สาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ผูส้ มัครขอวีซา่ เพือปฏิบต
ั งิ านชัวคราว (ประเภท 403)
วีซา่ ประเภทนี อนุ ญาตใหพ
้ ํานักอาศัยในประเทศออสเตรเลียชัวคราว เมือเกียวเนื องกับกลุม
่ งานต่อไปนี



ข ้อตกลงระหว่างรฐั บาล (Government Agreement Stream)
เป็ นผูแ้ ทนของต่างประเทศ หรือเพือการสอนภาษาต่างประเทศในสถาบันศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
(Foreign Government Agency stream)








เพือทํางานรบั ใช ้ในครอบครัวของผูแ้ ทนต่างประเทศ (Domestic Worker Stream)
เป็ นผูแ้ ทนด ้วยเอกสารสิทธิทางการทูตต่างประเทศ (Privileges and Immunities Stream)
เข ้าร่วมในโครงการอนุ ญาตทํางานตามฤดูกาล (Season Worker Program Stream)
เข ้าร่วมในโครงการ Pacific Labour Scheme program ทีได ้รบั การรบั รองจากกระทรวงต่างประเทศ

ข ้อมูลในเอกสารนี กําหนดไว ้เพือการสมัครวีซา่ เกียวเนื องกับกลุม
่ งาน Government Agreement, Foreign
Government Agency และ Domestic Worker ทีดําเนิ นการพิจารณาโดยสํานักงานในประเทศไทย
สําหรบั ข ้อมูลเพิมเติมของกลุม
่ งานประเภทอืนอ่านได ้ที https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-avisa/visa-listing/temporary-work-403.

Government Agreement Stream
การสมัครวีซา่ ในกลุม
่ ของข ้อตกลงระหว่างร ัฐบาลนี เมือได ้รบั การอนุ มต
ั ห
ิ มายถึงการอนุ ญาตให ้เข ้าพํานักใน
ประเทศออสเตรเลียตามข ้อกําหนดและเงือนไขทีตกลงระหว่างรฐั บาลประเทศออสเตรเลีย หรือคณะ
ผูป้ กครองเขตรัฐ ทีทาํ ไว ้กับร ัฐบาลของต่างประเทศ
โดยการจะได ้อนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ ในกลุม
่ งานนี ผูส้ มัครจะต ้องมีคณ
ุ สมบัตด
ิ งั นี




เกียวพันกับประเทศออสเตรเลียภายใต้เงือนไข ข้อตกลงระหว่างประเทศทีทําไว ้
สามารถแสดงหลักฐานว่าผูสมั
้ ครนันมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามเงือนไข ข้อตกลง และการเข ้าพํานักอาศัยใน
ประเทศออสเตรเลียนันจะเป็ นการทีส่งเสริมและสนับสนุ นระหว่างร ัฐบาลของทังสองประเทศคูส
่ ญ
ั ญา
แสดงหลักฐานว่าคูส
่ ญ
ั ญาประเทศออสเตรเลียมีความพึงพอใจว่าผู ้สมัครจะทํางานตามการ
มอบหมายของผู ้ว่าจ ้างตามระเบียบกฎหมายควบคุมแรงงานและการว่าจ ้างของประเทศออสเตรเลีย
นอกจากจะมีการระบุรายละเอียดไว ้ในสัญญาว่าจ ้างเป็ นทีเรียบร ้อยแล ้ว

ต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎใบอนุ ญาตหรือข ้อบังคับทีเกียวเนื องกับการทํางาน หรือตามสัญญาว่าจ ้าง
แสดงหลักฐานจากคูส
่ ญ
ั ญาฝ่ ายออสเตรเลีย หรือคูส
่ ญ
ั ญาต่างประเทศ แสดงกําหนดระยะเวลาของ
การว่าจ ้าง
ในกรณี ทสมาชิ
ี
กในครอบครวั เดินทางพร ้อมกับผู ้สมัครหลัก เอกสารข ้อตกลงระหว่างประเทศจะต ้องระบุการ
รวมใหบ้ ุคคลเหล่านันเดินทางไปประเทศออสเตรเลียด ้วย คูส
่ ญ
ั ญาฝ่ ายออสเตรเลียต ้องทําการตกลงอนุ มต
ั ิ
การยืนขอ ส่วนฝ่ ายสมาชิกในครอบครัวเหล่านันจะต ้องทําตามข ้อตกลง กฎเกณฑ ์ทีมท
ี ก
ุ ประการ
ทางเจ ้าหน้าทีอาจขอใหผ้ ส
ู ้ มัครส่งเอกสารสัญญาของร ัฐบาลเพือพิจารณาประกอบภายหลังการยืนใบสมัคร
และ เอกสารสัญญาทีทําไว ้นี จะต ้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน



Foreign Government Agency Stream
การสมัครวีซา่ ในกลุม
่ นี เมือได ้รบั การอนุ มต
ั ิ หมายถึงได ้รบั อนุ ญาตใหเ้ ข ้าพํานักในประเทศออสเตรเลียใน
ฐานะตัวแทนของรฐั บาลต่างประเทศทีแต่มไิ ด ้การรบั รองตําแหน่ งข ้าราชการโดยกระทรวงต่างประเทศ
(Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)ของประเทศออสเตรเลีย หรือ ในฐานะบุคคลทีได ้รบั
การว่าจ ้างใหเ้ ป็ นผูส้ อนภาษาต่างประเทศในสถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย
การจะได ้อนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ ในกลุม
่ งานนี ผูส้ มัครจะต ้องมีคณ
ุ สมบัตด
ิ งั นี
 เป็ นตัวแทนของรฐั บาลต่างประเทศ ทีจะไม่ได ้รบั รองตําแหน่ งข ้าราชการในประเทศออสเตรเลียโดย
กระทรวงต่างประเทศ (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) หากต ้องแสดงจดหมาย
รบั รองสนับสนุ นจากหน่ วยงานของร ัฐบาลทีแต่งตังผูส้ มัครเป็ นตัวแทนของประเทศ หรือ
 เป็ นผูส้ อนภาษาต่างประเทศทีจะทํางานให้กบั หน่ วยงานต่างประเทศในสถาบันการศึกษาของ
ออสเตรเลีย โดยมีจดหมายรบั รองสนับสนุ นจากหน่ วยงานร ัฐบาลของประเทศตนเองแต่งตังผูส้ มัคร
ใหเ้ ป็ นครูสอนภาษา และจดหมายร ับรองสนับสนุ นจากสถาบันศึกษาในประเทศออสเตรเลียด ้วย
 ผูส้ มัครต ้องแนบหนังสือเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรเพือประกอบพิจารณาว่าการได ้เข ้าทํางานในประเทศ
ออสเตรเลียจะเอือประโยชน์แก่ประเทศออสเตรเลียเช่นใรบ ้าง
Domestic Worker Stream
การสมัครวีซา่ ในกลุม
่ งานนี เมือได ้รบั การอนุ มต
ั ิ หมายถึงการอนุ ญาตให้เข ้าทํางานในหน้าทีผูร้ บั ใช ้ดูแลทีพัก
อาศัยของเจ ้าหน้าทีการทูตทีได ้รบั เอกสิทธิการทูต และถือวีซา่ ประเภท Diplomatic (Temporary) visa
(subclass 995)

การจะได ้อนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ ในกลุม
่ งานนี ผูส้ มัครจะต ้อง







อาศัยอยูน
่ อกประเทศออสเตรเลีย ณ ขณะทียืนใบสมัครขอวีซา่ ประเทภนี ในเบืองต ้น
ต ้องเป็ นผูม้ อ
ี ายุครบ 18 ปี บริบูรณ์
เป็ นผูท้ จะทํ
ี าหน้าทีดูแลทีพํานักอาศัย ทําหน้าทีงานบา้ นแบบเต็มเวลาให ้เฉพาะแก่เจ ้าหน้าทีการทูต
ทีได ้รบั สิทธิถือวีซา่ subclass 995 ของออสเตรเลีย
มีสญ
ั ญาว่าจ ้างงานตามข ้อกําหนดของประเทศออสเตรเลีย รวมถึงข ้อกําหนดทางกฎหมายของเขต
รฐั นันๆ
เข ้ารบั การสัมภาษณ์จากเจ ้าหน้าที
ได ้รบั การสนับสนุ นจากกระทรวงการต่างประเทศ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)

สมาชิกในครอบครวั ทีจะติดตามผู ้สมัครให้รวมในใบสมัครเดียวกัน
ผูส้ มัครสามารถนํ าสมาชิกครอบคร ัวติดตามไปพํานักในประเทศออสเตรเลียหากสมัครในกลุม
่ งานของวีซา่
ต่อไปนี Government Agreement, Foreign Government Agency, or Privileges and Immunities
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ผูส้ มัครควรรวมสมาชิกในครอบคร ัวไว ้ในใบสมัครเดียวกัน หรือมิเช่นนันบุคคลในครอบครวั สามารถทําการ
สมัครโดยแยกใบสมัครใด ้เช่นกัน ผู ้ทีประสงค ์จะติดตามภายหลังสามารถยืนใบสมัครวีซา่ โดยกรอกแบบฟอร ์มขอ
วีซา่ ทางออนไลน์ (a Temporary Work visa (Subsequent Entrant) form) ผูท้ ประสงค
ี
์จะติดตามภายหลัง
สามารถสมัครโดยเลือกแบบฟอร ์ม 1403 - Application for a Temporary Work (International Relations) visa
และตามด ้วยคูม
่ อ
ื การยืน Lodging your Application instructions on Form 1403.

การขอต่ออายุวซ
ี า่
สําหรบั ผูถ้ อื วีซา่ ประเภทนี หากมีความประสงค ์จะพํานักอาศัยในประเทศออสเตรเลียนานกว่าเดิม สามารถทําการ
ยืนใบสมัครขอวีซา่ ใหม่ พร ้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ชําระค่าธรรมเนี ยม ในกรณี ทได
ี ้รบั การสนับสนุ น
จากผูว้ า่ จ ้าง ผูส้ มัครในกลุม
่ Domestic Worker Stream สามารถสมัครขอวีซา่ ประเภทเดิมคือ 403 ได ้ในกลุม
่
งานของวีซา่ เดิม
ในกรณี ทผู
ี ส้ มัครต ้องการใช ้เวลาอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียเป็ นระยะยาว หรือต ้องการย ้ายถินฐานถาวรควร

การทํางานขณะเป็ นผู ้ถือวีซา่ ชวคราวประเภท
ั
403 (International Relations)
วีซา่ นี อนุ ญาตให ้ผู ้ถือ พํานักอาศัยในประเทศออสเตรเลียเป็ นการชวคราวโดยสามารถทํ
ั
างาน หรือกิจกรรม
ทีระบุไว ้ในใบสมัครเท่านัน

การยืนใบสมัครเพือขอวีซา่
สมัครออนไลน์
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
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กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

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

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 ทีกําหนดเงือนไขการเดินทางก่อนทีจะได ้รบั การแจ ้งอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ เป็ นลายลักษณ์
อักษร เจ ้าหน้าทีไม่สามารถทําการเร่งรดั การพิจารณาเพืออํานวยความสะดวกสําหร ับผู ้สมัครท่านใดท่านหนึ ง
เป็ นกรณี พเิ ศษด ้วยเหตุผลทีผูส้ มัครได ้ทําการจอง หรือได ้ทําการจ่ายค่าเดินทางล่วงหน้าไว ้เรียบร ้อยแล ้ว

การยืนเอกสารทีร ับรองสําเนาถูกต ้อง หรือ เอกสารฉบับจริง
โปรดอย่านํ าส่งเอกสารฉบับจริง นอกจากจะได ้ร ับการขอจากเจ ้าหน้าทีในบางกรณี เท่านัน โปรดยืนสําเนา
เอกสารทีผ่านการร ับรองสําเนาถูกต ้อง เอกสารใด ๆ ทีมิใช่ภาษาอังกฤษจะต ้องยืนพร ้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษทีแปล
โดยสถาบันการแปลทีผ่านการรบั รอง
เอกสารทีผ่านการร ับรองสําเนาถูกต ้อง คือ เอกสารทีเจ ้าหน้าทีจากสถาบันทีได ้รบั การร ับรองในประเทศทีผูส้ มัครอาศัย
อยู่ ลงลายมือชือ 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 ้าหน้าทีสถานทูตทราบ ถึงสถานะภาพใหม่ทได
ี ้
เปลียนแปลงไป
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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

ข ้อกําหนดให ้ทําการตรวจสุขภาพ
โดยทัวไปไม่มข
ี ้อกําหนดใหผ
้ ู ้สมัครวีซา่ ประเภทนี ตรวจสุขภาพ นอกจากในบางกรณี เช่น


ผูส้ มัครทีมีกจิ ตอ้ งเข ้าพบติดต่อกับโรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาล เพือเยียมเยือนหรือด ้วยเหตุผลใดก็ตาม



ผูส้ มัครทีมีอายุมากกว่า 75 ปี



ผูส้ มัครทีมีอาการบ่งชีว่าอาจมีสข
ุ ภาพไม่แข็งแรงตามข ้อกําหนดมาตรฐาน



ผูส้ มัครทีประสงค ์จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียนานกว่า 6 เดือนขึนไป

ทางกระทรวงฯ ได ้มีการใช ้ระบบการตรวจและบันทึกผลสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิ กส ์ (E-Health) โดยทัวไปการ
ตรวจสุขภาพจะพึงทําภายหลังจากการยืนใบสมัครเท่านัน โดยเจ ้าหน้าทีจะจัดส่งจดหมายใหด้ าํ เนิ นการตรวจ
สุขภาพ (Health Assessment) ทางอีเมล (e-mail) โทรสาร หรือทางไปรษณี ย ์ โดยจดหมายจะระบุ
รายละเอียดและเลขหมายเพือการตรวจสุขภาพ ผูส้ มัครจะต ้องแสดงจดหมายดังกล่าวแก่แพทย ์เพือใช ้เป็ นข ้อมูล
ในการนํ าส่งผลการตรวจทางอิเล็กทรอนิ กส ์
การตรวจสุขภาพใหผ้ ส
ู ้ มัครนี ใหผ้ ส
ู ้ มัครติดต่อแพทย ์และโรงพยาบาลทีได ้รบั การร ับรองจากแผนกวีซา่ ของ
สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ เท่านัน ผูส้ มัครสามารถอ่านข ้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
ในบางกรณี ผส
ู ้ มัครอาจได ้ร ับการขอให ้นํ าส่งใบร ับรองการสอบประวัตอิ าชญากรรมจากจากสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ หรือหน่ วยงานทีบังคับใช ้กฎหมายจากทุกประเทศทีผูส้ มัครได ้เคยพํานักอาศัยเป็ นระยะเวลารวมตังแต่
12 เดือนขึนไป ภายในช่วงระยะเวลา10 ปี ทีผ่านมา อ่านข้อมูลเพิมเติมได ้จาก:
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/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
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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 นใบสมัครด ้วย หากผูส้ มัครประสงค ์จะ
แต่งตังใหบ้ ุคคลอืนติดต่อรบั ทราบข ้อมูลเกียวกับใบสมัครนัน ผูส้ มัครจะต ้องระบุการมอบอํานาจเป็ นลายลักษณ์
อักษร
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-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
ผูส้ มัครวีซา่ ออนไลน์ ควรต ้องแนบเอกสารโดยถ่ายโอนข ้อมูล (upload) ทาง ImmiAccount กรณี ทต
ี ้องการนํ าส่ง
เอกสารประกอบเพิมเติมสามารถทําโดยเข ้าไปในระบบ ImmiAccount ซึงในหน้าข ้อมูลของใบสมัครของผู ้สมัคร
นัน จะเห็นสัญลักษณ์ “แนบเอกสาร”ทางด ้านขวามือ ซึงผูส้ มัครสามารถกดเลือก เพือแนบเอกสารส่งเพิมเติมได ้
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 403
o สําหร ับผูต้ ด
ิ ตามทีมีอายุตงแต่
ั
18 ปี ขึนไป ซึงไม่ใช่คส
ู่ มรส ใหก้ รอกใบสมัครแยกคือ
แบบฟอร ์ม 47A – สําหรบั บุตร หรือบุคคลในครอบคร ัวทีมีอายุตงแต่
ั
18 ปี ขึนไป
ชําระค่าธรรมเนี ยมการขอวีซา่ ผู ้สมัครสามารถอ่านข้อมูลเพิมเติมเกียวกับค่าธรรมเนี ยมรายบุคคลได ้จา
สําเนาหนังสือเดินทางแสดงหน้าทีมีรายละเอียดของผูส้ มัครทีชัดเจน และสําเนาแสดงประวัตก
ิ ารเดิน
ทางเข ้าออกทีผ่านมาในหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางนี ต ้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน และต ้อง
ครอบคลุมถึงระยะเวลาทีประสงค ์จะพํานักอยูใ่ 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 และอืน ๆ ทีแสดงถึง
ความสัมพันธ ์ของผูส้ มัครและถินทีอยูอ
่ าศัยในประเทศของตนเอง)
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

ผูส้ มัครวีซา่ ในกลุม
่ งานของสัญญาระหว่างประเทศ (Government Agreement Stream)
หลักฐานว่าผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบตามกฎระเบียบ ของสัญญานันๆ และการเข ้าพํานักอาศัยใน
ประเทศออสเตรเลียได ้ร ับการเห็นชอบจากคูส
่ ญ
ั ญาทังสองประเทศ
หากไม่ได ้ระบุไว ้ในสัญญา ให ้แสดงหลักฐานว่าคูส
่ ญ
ั ญาฝ่ ายออสเตรเลียพึงพอใจกับผู ้สมัครว่าจะ
เข ้าปฏิบต
ั งิ านตามเงือนไขข ้อตกลงทีกําหนดไว ้ในกฎหมายแรงงานและการว่าจ ้างของประเทศ
ออสเตรเลีย
สําเนาถูกต ้องของวุฒก
ิ ารศึกษา และประวัตผ
ิ ู ้สมัครโดยย่อ
วีซา่ เพือทํางานชัวคราว (ประเภท 403) | 7

ผูส้ มัครวีซา่ ในกลุม
่ งานผูแ้ ทนของต่างประเทศ (Foreign Government Agency Stream Requirements)
จดหมายรบั รองสนับสนุ นผู ้สมัครและสมาชิกครอบคร ัวทีประสงค ์จะติดตาม จากทางหน่ วยงาน
องค ์กร โดยรวมครอบคร ัวของผู ้สมัครไว ้ด ้วย
หากจดหมายสนับสนุ นมิได ้ระบุไว ้ ใหย้ นเอกสารที
ื
ยืนยันจากหน่ วยงานหรือองค ์กรของผู ้สมัครว่า
การเข ้าไปทํางานในประเทศออสเตรเลียของผู ้สมัครนันจะเป็ นการเอือประโยชน์แก่ประเทศ
ออสเตรเลีย
จดหมายรบั รองสนับสนุ นจากสถาบันการศึกษาของออสเตรเลียหากสมัครเพือเป็ นครูสอน
ภาษาต่างประเทศ
สําเนาถูกต ้องของวุฒก
ิ ารศึกษา และประวัตผ
ิ ู ้สมัครโดยย่อ
สําเนาถูกต ้องของการขึนทะเบียน หรือ ใบอนุ ญาตทํางานนันๆ

ผูส้ มัครวีซา่ ในกลุม
่ งาน ผูร้ ับใช ้ในครอบครวั ของผูแ้ ทนต่างประเทศ (Domestic Worker Stream
Requirements)

จดหมายรบั รองจากกระทรวงการต่างประเทศ Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)
สัญญาจ ้างงานทีลงนามตกลงระหว่างผูส้ มัครกับนายจ ้าง
สําเนาถูกต ้องของวุฒก
ิ ารศึกษา และประวัตผ
ิ ู ้สมัครโดยย่อ
สําเนาสมุดเงินฝากธนาคารภายใต ้ชือของผูส้ มัคร ทีไดท้ าํ งานอยูแ่ ล ้วในประเทศออสเตรเลียภายใต ้วีซา่
ของกลุม
่ Domestic Worker Stream

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