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วซีา่ผูป้กครองนกัเรยีน (ประเภท 590) 

ขอ้มูลและรายการเอกสารประกอบใบสมคัร  
(สําหรบัประเทศไทย และ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว) 
 

ผูส้มคัรขอวซีา่เพอืการศกึษาประเภท 590 

วซีา่ประเภทนีอนุญาตใหพ้ํานักในออสเตรเลยีในฐานะผูป้กครองของนักเรยีนตา่งชาตทิศีกึษาในประเทศ
ออสเตรเลยีทถีอืวซีา่นักเรยีน และอายนุอ้ยกว่า 18 ปี 

ผูส้มคัรขอวซีา่ประเภทผูป้กครองนีจะตอ้ง เป็นบดิา มารดา ผูป้กครองตามกฎหมายของเด็กนักเรยีน หรอืเป็น
ญาตพินีอ้งทมีหีลกัฐานทนุทรพัยเ์พยีงพอสาํหรบัตนเองและนักเรยีนครอบคลุมระยะเวลาทจีะพํานักอาศยัใน
ประเทศออสเตรเลยี สามารถใหท้พีกัอาศยัและการดแูลอนืๆ และมอีายุตงัแต่ 21 ปีบรบิูรณข์นึไป 

ผูท้มีคีณุสมบตัใินการสมคัรขอวซีา่ประเภทผูป้กครองนีจะตอ้งเป็นผูม้ปีระวตัทิดี ีมคีวามสมัพนัธ ์เกยีวพนัเป็น
ญาตพินีอ้ง ความหมายของ ญาตพินีอ้งนีระบุไวว้า่ เป็นบดิา มารดา สาม ีภรรยา หรอืผูม้คีวามสมัพนัธฉั์นทส์าม ี
ภรรยาแมม้ไิดจ้ดทะเบยีนสมรส บุตร ธดิา พนีอ้งของนักเรยีนผูส้มคัร รวมพนีอ้งรว่มสายเลอืด หรอืพนีอ้งตา่งบดิา 
มารดา ปู่  ยา่ ตา ยาย ลงุ ป้า นา้ อา หลาน รวมถงึปู่  ยา่ ตา ยาย ลงุ ป้า นา้ อา หลานทนัีบญาตไิดจ้ากการสมรส  

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดจ้าก: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-590 

ผูส้มคัรตอ้งการรวมสมาชกิในครอบครวัเพอืตดิตามไวใ้นใบสมคัรเดยีวกนั 

ผูส้มคัรไม่สามารถรวมบุคคลในครอบครวัในใบสมคัรเดยีวกนั 

ในกรณีทมีบีุตร-ธดิาอายตุงัแต ่6 ปีขนึไป สามารถเดนิทางรว่มได ้แตต่อ้งสมคัรขอวซีา่ประเภทนักเรยีนสาํหรบั
ตนเอง 

ทงันีผูส้มคัรสามารถรวมบุตร ธดิาทอีายนุอ้ยกวา่ 6 ปี ในกรณีตอ่ไปนี 

 การอนุมตัวิซีา่นีจะเป็นประโยชนต์อ่ตอ่ประเทศออสเตรเลยี ผูถ้อืสญัชาตอิอสเตรเลยี และผูท้มีสีทิธใิน
การอาศยัอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีเป็นการถาวร 

 การอนุมตัวิซีา่นีจะเป็นประโยชนต์อ่ความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐับาลประเทศออสเตรเลยี และรฐับาลประเทศ
ของผูส้มคัร ในกรณีนีผูส้มคัรตอ้งมอีายตุงัแต่ 21 ปีขนึไป และไดร้บัการสนับสนุนโดยมหีลกัฐานเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรจากผูป้กครอง หรอืผูม้สีทิธใินการปกครอง 

บุตร ธดิา ทปีระสงคจ์ะตดิตามจะตอ้งผ่านมาตรฐานการตรวจสขุภาพและมปีระกนัสขุภาพเชน่เดยีวกบัผูส้มคัร 
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สทิธขิองผูถ้อืวซีา่ประเภทผูป้กครองนี 
วซีา่ประเภทนีอนุญาตใหพ้ํานักในออสเตรเลยีเพอืใหก้ารดแูลผูถ้อืวซีา่นักเรยีนทเีป็นผูเ้ยาว ์ผูถ้อืวซีา่ผูป้กครอง
ของนักเรยีนตา่งชาตนีิสามารถเป็นผูด้แูลนักเรยีนไดม้ากกวา่  คนขนึไป 
วซีา่นีอนุญาตให ้

 พํานักอาศยัในออสเตรเลยีไดน้านเทา่ทนัีกเรยีนไดร้บัการอนุมตั ิหรอืจนกว่านักเรยีนจะอายคุรบ 18 ปี
บรบิูรณ ์

 สามารถเขา้เรยีนภาษาองักฤษขนัหลกัสูตรเต็ม English Language Intensive Course for Overseas 

Students (ELICOS) โดยไม่เกนิ 20 ชวัโมงตอ่อาทติย ์

 สามารถเขา้เรยีนหลกัสตูรอนืๆ โดยไม่เกนิ 3 เดอืน 
วซีา่นีไม่อนุญาตใหท้าํงาน 
การสมคัรขอวซีา่ 

ผูส้มคัรวซีา่ผูป้กครองนักเรยีนตอ้งทาํการยนืใบสมคัรขอวซีา่โดยระบบออนไลนผ์่านทาง ImmiAccount ซงึ
สามารถเขา้สูร่ะบบไดท้เีวป้ไซด ์https://online.immi.gov.au/lusc/login. 

การยนืใบสมคัรขอวซีา่ออนไลนผ์่านทาง ImmiAccount ผูส้มคัรจะตอ้งยนืใบสมคัรพรอ้มกบัแนบเอกสารทใีช ้
ประกอบการพจิารณาโดยถา่ยโอนขอ้มูล (upload) เอกสารทงัหมดสมคัรผ่านทางระบบในเวลาเดยีวกนั  

การตรวจเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์คุคล (Biometrics collection) 

ผูส้มคัรทกุสญัชาตทิสีมคัรขอวซีา่จากประเทศไทย จาํเป็นตอ้งใหข้อ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคลของตนเอง (โดยการ
ถา่ยภาพใบหนา้ และพมิพล์ายนิวมอื) เพอืใชป้ระกอบการพจิารณาใบสมคัร 

การตรวจเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคลนี ทาํทสีาํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC) สาํนักงานใน
กรงุเทพฯ หรอืสาขาในจงัหวดัเชยีงใหม ่ในการนีผูส้มคัรตอ้งนําหนังสอืเดนิทางตวัจรงิมาดว้ย 

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

 

กรงุเทพฯ เชยีงใหม ่

 
ชนั 28, อาคารเดอะเทรนด ีออฟฟิศ  
สุขมุวทิ ซอย 13แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110  

(ใกลร้ถไฟฟ้าสถานี นานา ทางออกเลข 3) 
โทรศพัท:์ 02 118 7100 
อเีมล: info.auth@vfshelpline.com 

 

 
เลขท ี191, ชนั 6B, อาคารศริพิานิช  
ถนนหว้ยแกว้ ตาํบลสุเทพ อําเภอเมอืง  
เชยีงใหม่ 50200 

(ตรงขา้ม เมญ่าชอ็ปปิงเซน็เตอร ์เชยีงใหม่) 

โทรศพัท:์ 02 118 7100 
อเีมล: info.auth@vfshelpline.com 

 
 
อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดท้:ี www.vfsglobal.com/Australia/Thailand 
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ค่าใชจ้า่ยในการสมคัร 

คา่ธรรมเนียมในการยนืใบสมคัรเพอืขอวซีา่นี ผูส้มคัรไม่สามารถขอคนืไดใ้นกรณีทใีบสมคัรขอวซีา่ไม่ไดร้บัการ
อนุมตั ิรวมถงึกรณีทผีูส้มคัรขอยกเลกิการสมคัรดว้ยเหตุใดกต็ามในภายหลงัจากทไีดท้าํการยนืใบสมคัรแลว้ 
นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมใบสมคัรขอวซีา่ทไีดถ้กูกาํหนดไวโ้ดยรฐับาลออสเตรเลยีแลว้ ผูส้มคัรตอ้งจา่ย
คา่ธรรมเนียมในการเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคลใหแ้กส่าํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC)  

ตรวจสอบคา่ธรรมเนียมวซีา่แตล่ะประเภทไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-pricing-estimator 

คา่ธรรมเนียมของ VFS Global ในการเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคล: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand 

ระยะเวลาการพจิารณาใบสมคัร 

ทางภาครวมของหน่วยงาน มกีารประกาศแจง้ระยะเวลาดาํเนินการพจิารณาใบสมคัรทมีกีารเปลยีนแปลงขอ้มูล
ทกุเดอืน เพอืเป็นขอ้มูลใหผู้ส้มคัรทราบโดยประมาณถงึระยะเวลาทใีชใ้นการพจิารณาใบสมคัร ทงันี ระยะเวลา
การพจิารณาใบสมคัรยงัขนึอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เชน่ ปรมิาณของใบสมคัรทไีดร้บัในชว่งฤดกูาลตา่งๆ หรอื
กรณีทผีูส้มคัรมปีระวตัทิซีบัซอ้น หรอืผูส้มคัรยนืใบสมคัรทไีม่สมบูรณ ์ซงึระยะเวลาการพจิารณานีรวมทงัใบ
สมคัรยนืออนไลนแ์ละใบสมคัรทยีนืเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

สาํหรบัระยะเวลาการพจิารณาใบสมคัรในปัจจบุนั สามารถอา่นไดท้ ี
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times 

โปรดทราบวา่ทางสถานทตูไม่สามารถใหข้อ้มูลสถานะใบสมคัรได ้หากยงัอยูใ่นกาํหนดเวลาของการพจิารณาใบ
สมคัรทไีดม้กีารประกาศไว ้  

ผูส้มคัรไม่ควรดาํเนินการใดๆ เป็นการผูกมดัของกาํหนดเงอืนไขการเดนิทางกอ่นทจีะไดร้บัการแจง้อนุมตัวิซีา่
เป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางเจา้หนา้ทไีม่สามารถทาํการเรง่รดัการพจิารณาเพอือาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูส้มคัร
ทา่นใดทา่นหนึงเป็นกรณีพเิศษดว้ยเหตผุลทผีูส้มคัรไดท้าํการตกลงจา่ยคา่เดนิทางลว่งหนา้ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

การยนืเอกสารทรีบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หรอืเอกสารฉบบัจรงิ 
โปรดอยา่จดัสง่เอกสารฉบบัจรงิ นอกจากจะไดร้บัการขอจากเจา้หนา้ทใีนบางกรณีเทา่นัน โปรดยนืสาํเนาเอกสาร
ทผี่านการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง เอกสารใด ๆ ทมีใิชภ่าษาองักฤษจะตอ้งยนืพรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษทแีปลโดย
สถาบนัการแปลทผี่านการรบัรอง  

เอกสารทผีา่นการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง คอื เอกสารทเีจา้หนา้ทจีากสถาบนัทไีดร้บัการรบัรองในประเทศทผีูส้มคัรอาศยั
อยูล่งลายมอืชอื หรอืประทบัตรารบัรองความถกูตอ้งของสาํเนาเอกสาร 

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิในการรบัรองการแปลเอกสารไดท้ ีhttps://immi.homeaffairs.gov.au/help-
support/applying-online-or-on-paper/on-paper/certified-copy 

การเปลยีนแปลงสถานะภาพภายหลงัการยนืใบสมคัร 
หากมกีารเปลยีนแปลงสถานะภาพของผูส้มคัรภายหลงัจากการยนืใบสมคัรแลว้ ผูส้มคัรตอ้งใชแ้บบฟอรม์ 1022 
Notification of Changes in Circumstances เพอืแจง้ใหเ้จา้หนา้ทสีถานทตูทราบถงึสถานะภาพใหมท่ไีด ้
เปลยีนแปลงไป  

สงิทชีว่ยใหก้ารพจิารณาใบสมคัรรวดเรว็ขนึ 

ผูส้มคัรควรตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่ไดย้นืใบสมคัรขอวซีา่ทสีมบูรณ ์พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบการพจิารณาให ้
เพยีงพอสาํหรบัเจา้หนา้ท ีเพราะเจา้หนา้ทอีาจทาํการพจิารณาใบสมคัร จากขอ้มูลทผีูส้มคัรไดย้นืไวใ้นใบสมคัร
เทา่นัน โดยไม่มกีารขอเอกสารเพมิเตมิเพอืพจิารณา 
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หมายเหต:ุ ผูส้มคัรไม่สามารถขอรบัเงนิคา่ธรรมเนียมการขอวซีา่(รวมถงึคา่บรกิารอนืใดทเีกดิขนึ) คนืไดใ้น
กรณีทใีบสมคัรขอวซีา่ไดร้บัการปฏเิสธ  

ขอ้กาํหนดใหท้ําการตรวจสขุภาพ 

ทางกระทรวงฯ ไดม้กีารใชร้ะบบการตรวจและบนัทกึผลสขุภาพแบบอเิล็กทรอนิกส ์(E-Health) โดยทวัไปการ
ตรวจสขุภาพจะพงึทาํภายหลงัจากการยนืใบสมคัรเทา่นัน โดยเจา้หนา้ทจีะจดัสง่จดหมายใหด้าํเนินการตรวจ
สขุภาพ (Health Assessment) ทางอเีมล (e-mail) โทรสาร หรอืทางไปรษณีย ์โดยจดหมายจะระบุรายละเอยีด
และเลขหมายเพอืการตรวจสขุภาพ ผูส้มคัรจะตอ้งนําจดหมายนีใหแ้พทยใ์ชเ้ป็นขอ้มูลในการนําสง่ผลการตรวจ
ทางอเิล็กทรอนิกส ์ 

ในการตรวจสขุภาพนี ผูส้มคัรตอ้งตดิตอ่แพทยแ์ละโรงพยาบาลทไีดร้บัการรบัรองจากแผนกวซีา่ของสถานทตู
ออสเตรเลยีกรงุเทพฯ เทา่นัน ผูส้มคัรสามารถอา่นขอ้มูลเพมิเตมิเกยีวกบัรายนามแพทยไ์ดจ้ากเว็ปไซดต์อ่ไปนี: 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list 

การตรวจประวตัอิาชญากรรม 

ผูส้มคัรตอ้งสง่ใบรบัรองการสอบประวตัอิาชญากรรมจากสาํนักงานตาํรวจแห่งชาต ิหรอืหน่วยงานทบีงัคบัใช ้
กฎหมายจากทกุประเทศทผีูส้มคัรไดเ้คยพํานักอาศยัเป็นระยะเวลารวมตงัแต ่12 เดอืนขนึไป ภายในชว่ง
ระยะเวลา10 ปีทผี่านมา  

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดจ้าก: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-
locations/list. 

ในกรณีทผีูส้มคัรไดร้บัการขอใหนํ้าสง่ใบรบัรองการสอบประวตัอิาชญากรรมของกรมตาํรวจจากประเทศ
ออสเตรเลยี ผูส้มคัรตอ้งกรอกใบสมคัรของ Australian Federal Police (AFP) National Police Check 

application form แบบฟอรม์นีมใีหท้เีว็ปไซด:์ https://www.afp.gov.au/what-we-do/services/criminal-
records/national-police-checks 

วซีา่ของประเทศออสเตรเลยี 

ขอ้มูลของวซีา่สาํหรบัผูเ้ดนิทางไปยงัประเทศออสเตรเลยีเป็นแบบอเิล็กทรอนิกส ์กล่าวคอื หลกัฐานทแีสดงวา่
ผูส้มคัรไดร้บัการอนุมตัวิซีา่นัน จะไม่ถกูประทบัตดิตราลงในหนังสอืเดนิทาง แตร่ายละเอยีดของวซีา่จะถกูบนัทกึ
อยูใ่นระบบขอ้มูลโดยเชอืมโยงกบัเลขหมายรายละเอยีดจากหนังสอืเดนิทางของผูไ้ดร้บัการอนุมตัวิซีา่ 

เมอืผูส้มคัรไดร้บัการอนุมตัวิซีา่ของประเทศออสเตรเลยีเรยีบรอ้ยแลว้ จะไดร้บัจดหมายแจง้ผลวซีา่ซงึจะระบุ
รายละเอยีดเกยีวกบัเงอืนไขของวซีา่นัน อาทเิชน่ ระยะเวลาของวซีา่ และเงอืนไขการเดนิทางเขา้ประเทศ ผูส้มคัร
ควรเก็บรกัษาจดหมายดงักล่าวเพอืเป็นหลกัฐานประกอบการเดนิทาง และหลกัฐานดงักลา่วจะชว่ยในการ
ตรวจสอบสถานะวซีา่ผ่านทางระบบออนไลนใ์นเว็ปไซดข์องกระทรวงฯ ทเีรยีกวา่ VEVO.   

การใหบ้คุคลอนืตดิตอ่กบัทางสถานทตูในนามของผูส้มคัร 

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของประเทศออสเตรเลยี กาํหนดใหแ้ผนกวซีา่ไม่สามารถตอบคาํถามจาก
บุคคลทไีม่ไดร้บัมอบอาํนาจจากผูส้มคัร ซงึรวมถงึผูท้ใีหก้ารสนับสนุน (สปอนเซอร)์ใบสมคัรดว้ย หากผูส้มคัร
ประสงคจ์ะแตง่ตงัใหบุ้คคลอนืตดิตอ่รบัทราบขอ้มูลเกยีวกบัใบสมคัรนัน ผูส้มคัรจะตอ้งระบุการมอบอาํนาจเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร   

การมอบอาํนาจเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายหลงัจากการยนืใบสมคัรแลว้สามารถทาํไดโ้ดย 
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 กรอกฟอรม์ 956 หรอื 956A ซงึตอ้งลงลายมอืชอื ทงัจากผูส้มคัรและผูท้รีบัการแตง่ตงัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
หรอื 

 แจง้เจา้หนา้ททีางอเีมล ์หรอืทางจดหมาย ระบชุอืและทอียูผู่ท้ตีอ้งการแตง่ตงัใหด้าํเนินการรบัทราบแทน 

ขอ้มูลเพมิเตมิเพอืแตง่ตงับุคคลอนือา่นไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-
with-your-application/overview 

ขอ้มูลเพมิเตมิเพอืแตง่ตงัเอเจนทอ์า่นไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-
with-your-application/using-a-migration-agent 
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รายการเอกสารประกอบใบสมคัร: 
เมอืทาํการสมคัรขอวซีา่ ผูส้มคัรตอ้งแนบเอกสารทเีกยีวขอ้งเพอืประกอบการพจิารณา เอกสารบางชนิดอาจใชเ้วลา
ในการจดัหา ดงันันผูส้มคัรควรเตรยีมเอกสารใหพ้รอ้มเมอืยนืใบสมคัร ทางเจา้หนา้ทสีามารถทาํการพจิารณา
โดยใชเ้ฉพาะเอกสารทไีดนํ้าสง่มาพรอ้มใบสมคัรเทา่นัน ฉะนันเพอืประโยชนข์องผูส้มคัรเอง ควรเตรยีมเอกสาร
ใหพ้รอ้มพจิารณา 

รายการเอกสารทไีดร้ะบุไว ้รวมถงึ เอกสารสว่นตวั ขอ้มลูดา้นสขุภาพ  และประวตัอิาชญากรรม จาํเป็นในการ
ประกอบการพจิารณาใบสมคัร 

ในบางกรณีเจา้หนา้ทอีาจทาํการขอเอกสารหรอืขอขอ้มลูเพมิเตมิจากผูส้มคัรในภายหลงั 

เมอืยนืใบสมคัรออนไลน ์ผูส้มคัรควรตอ้งแนบเอกสารโดยถา่ยโอนขอ้มูล (upload) ทาง ImmiAccount กรณีที
ตอ้งการนําสง่เอกสารประกอบเพมิเตมิสามารถทาํโดยเขา้ไปในระบบ ImmiAccount ในหนา้ขอ้มลูเดมิของ
ผูส้มคัร จะมสีญัลกัษณ ์“แนบเอกสาร”ทางดา้นขวามอื ซงึผูส้มคัรสามารถกดเลอืก เพอืแนบเอกสารสง่เพมิเตมิ
ได ้โดยขนาดไฟลข์อ้มูลทจีดัสง่หา้มเกนิ 5 MB  

ขอ้มูลเพมิเตมิสาํหรบัการนําสง่เอกสารเพมิเตมิอา่นไดท้ ีhttps://immi.homeaffairs.gov.au/help-
support/applying-online-or-on-paper/online 

รายการเอกสาร   

 แบบฟอรม์ขอวซีา่ทางออนไลน ์ผ่านอนิเทอรเ์น็ต โดยกรอกเป็นภาษาองักฤษ  
 กรอกแบบฟอรม์ 157N Student guardianship arrangements 
 ชาํระคา่ธรรมเนียมการขอวซีา่(ซงึจะไม่สามารถขอรบัคา่ธรรมเนียมคนืได)้ อา่นรายละเอยีดไดจ้าก

รายการคา่ธรรมเนียมขา้งตน้   
 รปูถา่ยปัจจบุนัแบบใชท้าํหนังสอืเดนิทาง 1 รปู ของผูส้มคัรและ ของสมาชกิครอบครวัรายบุคคลทไีด ้

ยนืสมคัรรวมไวใ้นใบสมคัร  
 ถา่ยโอนขอ้มูล (opload) หนา้หนังสอืเดนิทางของผูส้มคัรทกุทา่น (หนา้ทแีสดงรายละเอยีดของ

ผูส้มคัรและหนา้ทแีสดงประวตักิารเดนิทาง ทงัหมด) หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุครอบคลมุระยะเวลา
ทงัหมดทจีะอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี  หรอืตอ้งมอีายใุชก้ารไดอ้ยา่งนอ้ย 6 เดอืนขนึไป 

 สาํเนาบตัรประชาชน (สาํหรบับุคคลสญัชาตไิทย) และทะเบยีนบา้น และ/หรอืสตูบิตัร 
 หลกัฐานยนืยนัความสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้มคัรกบัสมาชกิครอบครวัทกุคนทรีะบุรวมในใบสมคัร เชน่ 

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร เป็นตน้ 
 เอกสารแสดงการผ่านการเกณฑก์ารทหาร และ/หรอื รบัรองการพน้จากการรบัราชการทหาร (สาํหรบั

กรณีทเีกยีวขอ้ง) 
 หลกัฐานทใีชเ้พอืยนืยนัวา่ผูส้มคัรตงัใจจะพํานักอาศยัอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีเป็นการชวัคราวเทา่นัน 

ขอ้กาํหนดดา้นสขุภาพ 

 ผลตรวจสขุภาพและผลการฉายรงัส ี(x-ray)ของผูส้มคัรหลกั และของบุคคลในครอบครวัทกุคนทรีวมอยู่
ในใบสมคัรนัน   

  หลกัฐานวา่ผูส้มคัรมปีระกนัสขุภาพทพีอเพยีงครอบคลุมระยะเวลา 12 เดอืนแรกของการจะพํานักอาศยั
ในประเทศออสเตรเลยี (หรอืครอบคลุมระยะเวลาเรยีนทไีดก้าํหนดไวใ้น COE ถา้นอ้ยกว่า12 เดอืน)  

o บุตร ธดิา ทปีระสงคจ์ะตดิตามตอ้งแสดงหลกัฐานวา่มปีระกนัสขุภาพครอบคลุมระยะเวลาที
ประสงคจ์ะพํานักอาศยัในประเทศออสเตรเลยี 
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ขอ้กาํหนดดา้นทุนทรพัย ์

ผูส้มคัรทกุคนตอ้งมทีนุทรพัยท์สีามารถทาํการ เบกิจา่ยไดต้ามความเป็นจรงิทคีรอบคลุมคา่ใชจ้า่ยของตนเอง
และสมาชกิในครอบครวัทจีะพํานักอาศยัในประเทศออสเตรเลยี ซงึตอ้งครอบคลมุระยะเวลาทงัหมดทจีะพํานัก
อาศยัอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี 

ผูส้มคัรตอ้งแสดงหลกัฐานทางดา้นทนุทรพัยพ์รอ้มกบัใบสมคัรโดยแสดงเอกสารตอ่ไปนี 
 หลกัฐานแสดงทนุทรพัยท์เีพยีงพอตอ่การดาํรงชพีอยา่งนอ้ย 12 เดอืน คา่เดนิทางไปกลบัประเทศ

ออสเตรเลยีของผูส้มคัรและผูต้ดิตาม หรอื 
 หลกัฐานทคีูค่รองของผูส้มคัร (ทมีไิดเ้ดนิทางไปดว้ย) จะใหก้ารสนับสนุนทางดา้นทนุทรพัยแ์กผู่ส้มคัร

และสมาชกิครอบครวั รวมทงัหลกัฐานแสดงรายไดข้องคู่ครองทไีม่นอ้ยกว่า AUD70,000 ตอ่ปี  

หากการใหก้ารอนุมตัวิซีา่นีจะเป็นประโยชนต์อ่ความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐับาลประเทศออสเตรเลยี และรฐับาล
ประเทศของผูส้มคัร ในกรณีนีผูส้มคัรตอ้งแสดงหลกัฐานทนุทรพัยเ์พยีงพอสาํหรบัผูส้มคัรเองและ สมาชกิ
ครอบครวั ไม่จาํเป็นตอ้งแสดงหลกัฐานทนุทรพัยข์องตวันักเรยีนเอง 

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดท้ ีhttps://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-590 

หลกัฐานของทุนทรพัยต์ามความเป็นจรงิ 

ผูส้มคัรและผูต้ดิตามในครอบครวัตอ้งสามารถแสดงหลกัฐานดา้นทนุทรพัยท์เีป็นจรงิ ไม่วา่จากผูส้มคัรเอง หรอื
จากผูม้สีทิธเิขา้ถงึทนุทรพัยนั์น ทุนทรพัยนั์นจะตอ้งสามารถทาํการเบกิ ถอนไดท้กุขณะท(ีนักเรยีน)ผูส้มคัรหรอื
บุคคลในครอบครวัตอ้งใชจ้่ายขณะอาศยัอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี  

ในการพจิารณาถงึหลกัฐานขอทนุทรพัยท์แีสดง วา่ สามารถทาํการเบกิจา่ย ไดจ้รงิ นัน เจา้หนา้ทจีะพจิารณาถงึ
หลกัเกณฑต์อ่ไปนี 

 กรณีทมีบีุคคลสนับสนุน หรอืมธีรุกจิทใีชใ้นการสนับสนุน ใหแ้สดงหลกัฐานความสมัพนัธก์บับุคคลที
สนับสนุนนัน หรอืแสดงประวตักิารใหก้ารสนับสนุนนักเรยีนอนืๆในอดตี รวมถงึหลกัฐานระบุตวัตนของ
บุคคลทใีหก้ารสนับสนุนดา้นทนุทรพัย ์หรอืหลกัฐานวา่ธรุกจิทใีชใ้นการสนับสนุนนันยงัคงดาํเนินการ
อยู ่

 หากหลกัฐานทนุทรพัยค์อืเงนิฝากทมีไิดฝ้ากเป็นประจาํ (เชน่ เงนิเดอืน) และเป็นเงนิฝากกอ้นใหญ ่
โปรดใหค้าํอธบิายทมีาของทรพัยจ์าํนวนนัน  

 หากผูส้มคัรทาํการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเพอืจา่ยคา่เรยีน หรอืเป็นคา่ใชจ้า่ยในชวีติประจาํวนั (เชน่
เป็นคา่ทพีกัอาศยั) การรบัเงนิกูย้มืนันควรเป็นไปตามขอ้ตกลงททีาํขนึระหวา่ง สถาบนัการเงนิ 
สถาบนัการศกึษา และผูส้มคัร ถา้ผูส้มคัรไดร้บัเงนิกูย้มืนันกอ่นใบสมคัรขอวซีา่จะไดร้บัการพจิารณา ให ้
นําสง่หลกัฐานเอกสารการกูย้มืทแีสดงจาํนวนเงนิกูย้มืพรอ้มกบัใบสมคัร 

ขอ้มูลเพมิเตมิทรีะบุไวใ้นขอ้กาํหนดทางทนุทรพัย ์อา่นไดท้ ีhttps://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-
visa/visa-listing/student-590 

การมเีด็กในความปกครองตดิตาม 

 แบบฟอรม์ 1229 ลงนามโดยบดิาและ มารดา (หรอืจากผูถ้อืสทิธใินการดแูลผูเ้ยาว)์ และหลกัฐานการลง
นาม  (เชน่สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารอนืๆทมีลีายเซน็ประกอบเพอืยนืยนั)  
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 ในกรณีทไีม่สามารถลงนามในแบบฟอรม์ 1229 โดยบดิา-มารดา (หรอืจากผูถ้อืสทิธใินตวัผูเ้ยาวโ์ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย) ใหแ้นบเอกสารดงัตอ่ไปนี 

o เอกสารแสดงถงึการไดส้ทิธใินการดแูล ปกครองผูเ้ยาว ์จากหน่วยงานราชการ ไทย / สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว เชน่  

          -    คาํสงัศาลจากประเทศไทยหรอืสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ทอีนุญาตใหผู้เ้ยาว ์
             เดนิทางได ้หรอื 

- สาํหรบัประเทศไทย แสดง ป.ค.14 ซงึระบุสถานะภาพของผูป้กครองของผูส้มคัรเพอืการ
ยนืยนัสทิธใินการปกครองผูเ้ยาว ์หรอื 

- ใบมรณะบตัร ของผูป้กครองฝ่ายใดฝ่ายหนึง หรอื 
- สาํเนารบัรองบนัทกึการหยา่ ใบหยา่ แสดงถงึสทิธใินการปกครองบุตรแตผู่เ้ดยีว 

 

 

กระทรวงกจิการภายใน 

สถานเอกอคัรราชทูตออสเตรเลยี กรุงเทพฯ 
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