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การขอหนังสือเดินทางราชการ
อิเลก็ทรอนกิส์ (E-Passport) และ            
การตรวจลงตราวีซ่า (Visa) 
  ส ำ นั ก ง ำ น เ ล ข ำ ธิ ก ำ ร วุ ฒิ ส ภ ำ            
โดยส ำนักกำรต่ำงประเทศ มีหน้ำที่ด ำเนนิกำร
ขอหนังสือเดินทำงรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์ 
และขอตรวจลงตรำวีซำ่ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
  1. สมำชิกวุฒิสภำและคู่สมรส 
  2. ข้ำรำชกำรส ำนกังำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำทีไ่ดร้ับอนุมตัิให้เดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศ 
  3. เจ้ำหน้ำที่ประจ ำคณะกรรมำธิกำร
ที่ได้รับกำรแต่งตั้งและได้รับอนุมัติให้เดินทำง
จำกประธำนวุฒิสภำไปรำชกำรต่ำงประเทศ 
ดังต่อไปนี้ 
  - ที่ปรึกษำประจ ำคณะกรรมำธิกำร 
  



 - ผู้ช ำนำญกำรประจ ำคณะกรรมำธกิำร 
  - นกัวิชำกำรประจ ำคณะกรรมำธกิำร 
  - เลขำนกุำรประจ ำคณะกรรมำธกิำร 
 

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ประจ าคณะกรรมาธิการ จะต้อง
เป็นข้าราชการประจ าและมีค าสั่งแต่งตั้งให้ได้รับ
เงินเดือนประจ าต าแหน่งในคณะกรรมาธิการ 
 
เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทาง
ราชการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลดังต่อไปน้ี 
  สมาชกิวุฒิสภา 
  1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวสมำชิก
วุฒิสภำ 2 ฉบับ 
  2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ 
  3. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 
  4. ค่ำธรรมเนียม 1,000 บำท 
 
   



คู่สมรสของสมาชกิวุฒสิภา 
  1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 2 ฉบับ 
  2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ 
  3. ส ำเนำใบทะเบียนสมรส 1 ฉบับ 
  4. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 
  5. ค่ำธรรมเนียม 1,000 บำท 
  ข้าราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
  1. ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 2 ฉบับ 
  2. ส ำเนำหนงัสืออนุมตัิตวัจำก
ส ำนักงำนฯ 1 ชดุ 
  3. ส ำเนำประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำย 
ในกำรเดินทำง 1 ชุด 
  4. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 
  5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ 
  6. ค่ำธรรมเนียม 1,000 บำท 
 



  เจ้าหน้าที่ประจ าคณะกรรมาธิการฯ 
  1. ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 2 ฉบับ 
  2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ 
  3. ส ำเนำใบแต่งตั้ง 1 ฉบบั 
  4. ส ำเนำหนังสืออนุมัติตัวให้เดนิทำง 1 ชุด 
  5. ประมำณกำรค่ำใช้จำ่ย 1 ชุด 
  6. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 
  7. ค่ำธรรมเนียม 1,000 บำท 
 
หมายเหตุ  
  1. ผู้ที่จะท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่
จะต้องไปท ำดว้ยตนเองโดยมีเจ้ำหน้ำทีข่อง
ส ำนักกำรต่ำงประเทศอ ำนวยควำมสะดวกให ้
  2. รับรองส ำเนำถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ 
 
 



  3 .  ส ำ ห รั บ เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ป ร ะ จ ำ
คณะกรรมำธิกำรฯ ที่มิใช่ข้ำรำชกำรให้ใช้บัตร
ประจ ำตัวประชำชนตัวจริงซึ่งจะได้รับหนังสือ
เดินทำงบุคคลธรรมดำเท่ำนั้น 
  4. ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง
สำมำรถน ำมำเบิกกับส ำนักงำนฯ ได้ในกรณี
ได้รับอนุมัติเดินทำงจำกประธำนวุฒิสภำ 
  5.  ระยะ เวลำด ำ เนินกำรขอท ำ
หนังสือเดินทำงรำชกำร 3 วันท ำกำร 
  6. ข้ำรำชกำรที่จะเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศจะต้องได้รับกำรอนุมัติค่ำใช้จ่ำย
จำกส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ตำมพระรำช
กฤษฎีกำ 
 
 
 
 



หากมีข้อสงสัยสามารถขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
  - ส านักการต่างประเทศ  
    ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
    โทร. 0-2831-9382 หรือที่ 
  - กระทรวงการต่างประเทศ  
    กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ  
    เวลำท ำกำร 08.30-15.30 นำฬิกำ 
    โทร 0-2981-7171 หรือที่ 
  - ส า นั ก ง า น ชั่ ว ค ร า ว  ชั้ น  9 
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล ซิตี้ บำงนำ เวลำท ำกำร 
08.30-15.30 นำฬิกำ 
  โทร. 0-2361-0888, 0-2383-8400, 
0-2383-8403 ต่อ 3591 หรือที่ 
   - ส านักงานชั่วคราว (ปิ่นเกล้า ) 
อำคำรธนำลงกรณ์ทำวเวอร์ ชั้นใต้ดิน  
  เวลำท ำกำร 08.30-15.30 นำฬิกำ 
  โทร 0-2446-8111, 2  
  แฟกซ์ 0-2446-8124,5 



เอกสารประกอบขอตรวจลงตราวีซ่า (Visa) 
  1. รูปถำ่ยสี 2 นิว้ พืน้หลังขำว/หรอื
ตำมที่สถำนทูตก ำหนด 
  2. กรอกแบบฟอร์มใบขอตรวจ 
ลงตรำของสถำนทูตที่จะไปท ำวีซำ่ 
  3. หนงัสือเดินทำงทูต/รำชกำร  
มีระยะเวลำ 6 เดือนขึ้นไป 
  4. รำยละเอียดในกำรเดินทำง            
โดยระบวุันที่เดนิทำง 
  5. หนังสืออนุมัติตัวบุคคล (กรณีเป็น
ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ประจ ำคณะกรรมำธิกำร) 
  6. หนงัสือรับรองกำรท ำงำน 
 
หมายเหตุ  
  1. ระยะเวลำด ำเนินกำรออกวีซ่ำ
ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำแต่ละสถำนทูต เช่น 
กำรขอตรวจลงตรำวีซ่ำของสถำนทูตอเมริกำ



จะต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อน 1 เดือน เนื่องจำก     
มีขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรด้ำนเอกสำรและ         
กำรประสำนงำน 
  2. เอกสำรอำจมีเพ่ิมเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสถำนทูตก ำหนด 
 
ความตกลงเชงเกน 
 ควำมตกลง เ ชง เกน  (Schengen 
Agreement) เ ป็ น ค ว ำ ม ต ก ล ง ร ะ ห ว่ ำ ง
ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปอันให้สัตยำบัน
เมื่อ พ.ศ. 2528 สำระส ำคัญเป็นกำรอนุญำต
ให้สมำชิกในกลุ่มสำมำรถเดินทำงระหว่ำงกัน
โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทำง ข้อตกลงนี้มีผล 
ใน 26 ประเทศ นอกจำกนั้นยังให้กำรอนุญำต
ชั่วครำวกับผู้ถือใบอนุญำตเชงเกน (Schengen 
Visa) มีสิทธิในกำรเดนิทำงได้ชัว่ครำวในประเทศ
สมำชิกโดยถือใบอนุญำตใบเดียว ตำมสนธิสัญญำ



อัมส์เตอร์ดัม (Treaty of Amsterdam) ข้อตกลง
และตัดสินใจทุกข้อของควำมตกลงเชงเกน
กลำยเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมำยของสหภำพ
ยุโรป 
 ประเทศที่ลงนำมในควำมตกลงฉบับนี้ 
มีด้วยกัน 30 ประเทศรวมทั้งประเทศใน
สหภำพยุโรปทุกประเทศ และประเทศนอกสหภำพ
อีก 3 ประเทศ คือ ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศ
นอร์เวย์ และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบัน
มี 26 ประเทศที่ใช้ควำมตกลงนี้ สหรำชอำณำจักร
ยั งมิ ได้ ใช้ กฎนี้  หลั งจำกที่ มี กำรปฏิบั ติ
ข้อตกลงนี้ด่ำนหรือป้อมตรวจคนเข้ำเมืองของ
ประเทศที่อยู่ในเครือเชงเกนก็ถูกรื้อทิ้ง 



การขอวีซ่าแชงเก็น (Schengen) 
  วีซ่ำเชงเก็น คือ วีซ่ำที่สถำนทูตใน
กลุ่มประเทศสัญญำ “เชงเก็น” ประกอบด้วย 
26 ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรั่งเศส อิตำลี 
ลัก เซมเบิ ร์ ก  เดนมำร์ก  เน เธอร์ แลนด์ 
โปรตุเกส สเปน ออสเตรีย เยอรมนี กรีช 
ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ไอช์แลนด์ สวีเดน 
นอร์ เวย์ มอลตำ เช็ก เอสโตเนีย ฮังกำรี 
โปแลนด์  สโลวำเกีย สโลวี เนี ย ลัต เวีย 
ลิทัวเนีย และโมนำโก ส ำหรับไซปรัสเลื่อน
กำรอนุญำตออกไป บัลแกเรียและโรมำเนีย
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำเข้ำร่วม 
  เอกสำรกำรท ำวีซ่ำ เหมือนกับที่ใช้ใน
กำรขอวีซ่ำของสถำนทูตอื่น ๆ กำรยื่นขอวีซ่ำ
ให้ยื่นขอ ณ ประเทศที่พ ำนักนำนที่สุด 
 



หมายเหตุ กำรขอวีซ่ำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยู่กับนโยบำยของประเทศนั้น ๆ 
 
ประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจ 
ลงตราส าหรับหนังสือเดินทางทูต 
และราชการ 
อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน (ไม่ต้องขอวีซ่า) 
  1. กัมพูชำ 2. จีน   
  3. ฮ่องกง  4. ลำว  
 5. มำเก๊ำ 6. มองโกเลีย 
  7. พม่ำ  8. โอมำน  
  9. เวียดนำม 
อยู่ได้ไม่เกิน 90 (ไม่ต้องขอวีซ่า) 
  1. อำร์เจนตนิำ 2. ออสเตรีย  
  3. เบลเยียม 4. ภูฏำน  
  5. บรำซิล 6. ชิลี 
  7. คอสตำริกำ 8. โครเอเชีย  



  9. สำธำรณรัฐเชก  10. เยอรมน ี  
  11. ฮังกำร ี 12. อินเดีย 
  13. อิสรำเอล 14. อิตำล ี  
  15. ญี่ปุ่น  16. สิงคโปร ์
 17. ลักเซมเบิรก์ 18. มำเลเซีย  
   19. เม็กซโิก 20. เนเธอรแ์ลนด์
 21. เนปำล 22. ปำนำมำ  
  23. เปร ู 24. ฟิลิปปินส ์  
  25. โปแลนด ์ 26. โรมำเนีย  
  27. รัสเซีย     28. สำธำรณรัฐเกำหล ี
  29. สำธำรณรัฐสโลวัก  30. แอฟริกำใต ้
 31. สวิตเซอรแ์ลนด ์ 32. ตูนิเซีย  
  33. ตุรก ี 34. ยูเครน 
 35. อุรุกวัย  
 36. ฝรั่งเศส (เฉพาะหนังสือเดนิทางทูตเท่านั้น) 
 
 



การขอตรวจลงตราของเครือรัฐออสเตรเลีย 
Visa Australia 
  1. แบบฟอร์มค ำร้องขอวีซ่ำที่กรอก 
ข้อมูลครบถ้วน 
   - แบบฟอร์มวีซ่ำท่องเที่ยว 
  2. หนังสือเดินทำง (Passport) ที่มี
อำยุใช้งำนครอบคลุมระยะเวลำวซีำ่ที่ขอ หรือ
มีอำยุอย่ำงน้อย 6 เดือน 
  3. รูปถ่ำยสี  ด้ำนหลังเป็นสีอ่อน 
ขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป 
  4. ส ำเนำบัตรประชำชน 
  5. หลักฐำนกำรท ำงำน 
 - จ ด ห ม ำ ย รั บ ร อ ง ก ำ ร ท ำ ง ำ น 
(ภำษำอังกฤษ) ระบุต ำแหน่ง เงินเดือน อำยุงำน 
และวันลำหยุดงำน หรือ 
  - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ
หนังสือจดทะเบียนพำณิชย์ หรือ 



  - จดหมำยรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำ 
(ภำษำอังกฤษ) 
  6. หลักฐำนกำรเงินย้อนหลังอย่ำงน้อย 
6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝำก (ตัวจริงและ
ส ำเนำ) หนังสือรับรองจำกธนำคำร 
  7. หนังสือหรือจดหมำยเชิญจำก
บริษัทหรือหน่วยงำนในประเทศออสเตรเลีย 
(ส ำหรับวีซ่ำธุรกิจ) 
 
หมายเหตุ :  
  - ผู้เดินทำงไม่จ ำเป็นต้องยื่นขอวีซ่ำ
ด้วยตนเอง 
  - ส ำหรับผู้เดินทำงที่อำยุ 75 ปีขึ้นไป 
ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่ำสำมำรถเดินทำงได้ 
และประกันสุขภำพส ำหรับกำรเดินทำง 
  - ส ำหรับผู้เดินทำงที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี 
เดินทำงล ำพังต้องมีหนังสือรับรองจำกผู้ปกครอง



หรือ บิดำและมำรดำ อนุญำตให้เดินทำงซึ่ง
หนังสือรับรองนี้ต้องออกโดยอ ำเภอ หรือ 
กรอกฟอร์ม 1229  
 - ค่ำด ำเนินกำรของศูนย์รับยื่นวีซ่ำ
ออสเตรเลีย 600 บำท 
 - ระยะเวลำในกำรพิจำรณำและ
ด ำเนินกำรอนุมัติวีซ่ำ ประมำณ 5-7 วันท ำกำร 
 
  ที่ อยู่  ตั วแทนรับยื่ นวีซ่ า  (VFS) 
สถานเอกอัครราชทูต ออสเตรเลีย ประจ า
ประเทศไทย 
 - ห้อง 2 และ 3 ชั้น 34 อำคำรไทย 
ซี ซี 889 ถนนสำทรใต้ ยำนนำวำ กรุงเทพฯ 
10120 
  - โทรศัพท์ : 02-3446400 (วันจันทร์-
วันศุกร์ เวลำ 14.30-16.30 นำฬิกำ) 
  - โทรสำร : 02-3446593 



  - อีเมล ์:  
   info.diacth (at) vfshelpline.com  
   - เว็บไซต ์:  
    http://www.vfs-au.net 
  - วัน เวลำท ำกำร : วันจนัทร์-วันศุกร์ 
เวลำ 08.30-15.00 น. (ส าหรับยื่นวีซ่า) 
  - วนัจันทร-์วันศุกร ์เวลำ 15.00-
16.30 น. (ส ำหรบัหนังสือเดนิทำงคนื) 
   
การสมัครวีซ่าท่องเที่ยว 
  วีซ่าท่องเที่ยว ส ำหรับผู้ที่ประสงค์จะ
เดินทำงเข้ำประเทศออสเตรเลียเพ่ือกำรท่องเที่ยว
หรืออื่น ๆ  ซึ่งหมำยถึง กำรพักผ่อนเพ่ือชมสถำนที่
ท่องเที่ยวต่ำง ๆ หรือ เพ่ือเข้ำร่วมกิจกรรมใน
ช่วงเวลำสั้น ๆ (อย่ำงเป็นทำงกำร/หรือ        
เพ่ือควำมบันเทิง) เพ่ือเข้ำกิจกรรมฝึกภำษำ
หรือกำรศึกษำในระหว่ำงปิดภำคเรียนระยะสั้น  ๆ

http://www.vfs-au.net/


(ไม่นำนกว่ำ 4 สัปดำห์) เพ่ือเยี่ยมเยือนเพ่ือน
หรือญำติพ่ีน้อง หรือในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับกำรประกอบอำชีพกำรงำน วีซ่ำท่องเที่ยวนี้
สำมำรถให้ท่ำนอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้
นำนที่สุดถึง 12 เดือน 
 
การยื่นใบสมัครขอวีซ่า 
 - ยื่ น ด้ ว ยตน เอง ได้ ที่ ส ำนั ก ง ำน          
เพ่ือกำรยื่นขอวีซ่ำของออสเตรเลีย ชั้น 34  
ตึกไทยซีซ ีเลขที่ 889 ถนนสำทร (ใต้) กรุงเทพฯ 
(ตรงข้ำมกับ สถำนีรถไฟฟ้ำสุรศักดิ์) (ข้อมูล
เพิ่มเติมอ่ำนได้จำก www.vfs-au.net) 
  - ส่ งทำงไปรษณีย์ ได้ที่ สถำนทูต
ออสเตรเลีย (แผนกวีซ่ำ) 37 ถนนสำทร (ใต้) 
กรุงเทพฯ 10120 ผู้สมัครจะต้องแนบซองเปล่ำ
ติดแสตมป์ (EMS) พร้อมจ่ำหน้ำซองถึงตัว
ท่ำนเองส ำหรับส่งคืนหนังสือเดินทำงของท่ำน

http://www.vfs-au.net/


ทำงไปรษณีย์ โปรดอ่ำนรำยละเอียดจำก  
หน้ำ 5 ของ “รำยกำรเอกสำรประกอบกำร
ยื่นขอวีซ่ำ” ที่แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่ำของท่ำน 
 
 * หมายเหตุ แผนกวีซ่ำไม่รับผิดชอบ
หำกเกิดกำรสูญหำยระหว่ ำงน ำส่ งทำง
ไปรษณีย์ 
  - ยื่นที่สถำนทูตออสเตรเลีย โดย
โทรศัพท์นัดหมำยล่วงหน้ำเท่ำนั้นที่หมำยเลข 
02-344-6400 (ระหว่ำงเวลำ 14.30-16.30 
นำฬิกำ) ระหว่ำงวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้น
วันหยุดรำชกำร) 
 
 
 
 
 



ค่าธรรมเนียม  
  โปรดแนบค่ำธรรมเนียมกำรขอวีซ่ำ
โดยแคชเชียร์เช็ค (หำกซื้อในเขตกรุงเทพมหำนคร 
นนทบุรีและสมุทรปรำกำร) หรือโดย “แบงค์ 
ดรำฟท์” (หำกซื้อนอกเขตปริมณฑล) สั่งจ่าย 
“สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพ” เป็นเงิน
สกุลบาท เท่ำนั้น ทำงสถำนทูตไม่รับกำรสั่งจ่ำย
โดยเช็คส่วนบุคคลหรือบัตรเครดิต 
โปรดตรวจสอบค่ำธรรมเนียมปัจจุบันเป็นเงิน
สกุลบำทได้ที่ www.immi.gov.au/allforms/ 
990i/visa-charges.htm ในกรณีที่ผู้สมัคร
ช ำระค่ำธรรมเนียมไม่ถูกต้องตำมที่ก ำหนด 
ทำงสถำนทูตไม่สำมำรถให้กำรพิจำรณำ      
ใบสมัคร และจะจัดส่งเอกสำรทั้งหมดคืนแก่ท่ำน 
 
 
 



สิ่งส าคัญที่ควรทราบในการยื่นใบสมัครขอวีซ่า 
  ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลโดยครบถ้วน
เกี่ยวกับข้อมูลของกำรยื่นขอวีซ่ำในอดีต        
กำรปิดบังข้อมูลใด ๆ ของท่ำนอำจมีผลให้
ท่ำนไม่ได้รับอนุมัติวีซ่ำให้เข้ำประเทศออสเตรเลีย 
ผู้สมัครจะต้องรับทรำบถึงควำมส ำคัญของ  
กำรยื่นใบสมัครขอวีซ่ำที่สมบูรณ์ ซึ่งหมำยถึง
กำรให้ข้อมูลต่ำง ๆ พร้อมแนบหลักฐำนที่จะ
ช่วยเจ้ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำใบสมัครของท่ำน 
ผู้สมัครควรยื่นเอกสำรที่สมบูรณ์มำกที่สุด
พร้อมใบสมัครเพรำะเจ้ำหน้ำที่อำจพิจำรณำ
และตัดสินจำกเอกสำรที่ยื่นไว้ในเบื้องต้น
เท่ำนั้น ในกรณีที่ต้องมีกำรสัมภำษณ์ ผู้สมัคร
จะได้รับแจ้งถึงวันและเวลำที่จะมีกำรสัมภำษณ์
ภำยหลังกำรพิจำรณำในเบื้องต้น 
 
 



การเตรียมเอกสาร 
 ภำยหลังกำรยื่นใบสมัคร ผู้สมัครอำจ
ได้รับกำรติดต่อจำกเจ้ำหน้ำที่เพ่ือขอเอกสำร
เพ่ิมเติม หรือสอบถำมข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ
สถำนภำพส่วนตัวของท่ำนรำยกำรเอกสำรที่
จ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำที่ระบุไว้ต่อไปนี้เป็น
เพียงรำยกำรหลักเท่ำนั้น ท่ำนสำมำรถยื่น
เอกสำรอื่น ๆ แนบมำได้หำกเอกสำรเหล่ำนั้น
มีควำมเกี่ยวข้อง โปรดยื่นเอกสำรต้นฉบับ 
พร้อมทั้งส ำเนำที่ชัดเจน ซึ่งเจ้ำหน้ำที่จะคืน
เอกสำรต้นฉบับให้แก่ท่ำน หลังท ำกำรรับรอง
ส ำเนำถูกต้องในกรณีที่เอกสำรต้นฉบับไม่ใช่
ภำษำอังกฤษผู้สมัครต้องแนบใบแปลเอกสำร
เป็นภำษำอังกฤษด้วย 
 
 
 



ใบสมัครขอวีซ่าที่สมบูรณ์ รวมถึง  
 - แบบฟอร์ม 48R/48RTHA ส ำหรับ
วีซ่ำท่องเที่ยว – กรอกเป็นภำษำอังกฤษและ
ลงนำมโดยผู้สมัคร 
 - ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรขอวีซ่ำ (VAC) 
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำนี้ ไม่สำมำรถขอรับคืน          
ในภำยหลังไม่ว่ำวีซ่ำจะได้รับกำรอนุมัติ
หรือไม่ก็ตำม 
 - หนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต) ที่มี
อำยุครอบคลุมตลอดระยะเวลำทั้งหมดของ
กำรพ ำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรืออย่ำงน้อย
ต้องมีอำยุใช้กำรได้อีก 6 เดือน 
 - รูปถ่ำยขนำดท ำหนงัสือเดินทำง 1 รูป 
 - บัตรประชำชนไทย (ส ำหรับบุคคล
สัญชำติไทย) 
 - หลักฐำนยืนยันเกี่ยวกับสถำนภำพ
ของครอบครัว กำรท ำงำน และควำมผูกพันอื่น ๆ 
ต่อประเทศที่ท่ำนมีภูมิล ำเนำอยู่ 



 - ผู้สมัครที่จะเดินทำงพร้อมญำติ      
พ่ีน้อง ควรแสดงหลักฐำนแสดงควำมสัมพันธ์
ดังกล่ำว เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้ำน 
พร้อมข้อมูลหรือเอกสำรที่แสดงรำยละเอียด
ของควำมสัมพันธ์นั้น เป็นต้น 
 - ในกรณีที่มีผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัคร
ของท่ำน โปรดแสดงหลักฐำนของควำมสัมพันธน์ัน้ 
เช่น กำรติดต่อระหว่ำงกัน เช่น จดหมำย อีเมล์ 
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรติดต่อทำงโทรศัพท์ รูปถ่ำย 
และหลักฐำนกำรโอนเงินในกรณีที่ ได้ให้        
กำรดูแลด้ำนกำรเงิน 
 - หลักฐำนซึ่งแสดงว่ำท่ำนมีทุนทรัพย์
ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือสำมำรถหำทุนทรัพย์
เพียงพอที่จะครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยของตัวท่ำนเอง 
(และสมำชิกในครอบครัวที่เดนิทำงพร้อมกับท่ำน) 
ที่ครอบคลุมระยะเวลำที่แจ้งควำมจ ำนงว่ำจะ
พ ำนักอยู่ หลักฐำนดังกล่ำว อำจได้แก่ สมุดบัญชี



เงินฝำกธนำคำรฉบับปัจจุบัน ใบรับรองเงิน
ฝำกธนำคำรซึ่งแสดงสถำนภำพทำงกำรเงินใน
ระยะเวลำ 6 เดือนที่ผ่ำนมำเป็นอย่ำงน้อย 
(เงินสด/บัตรเครดิต ไม่ถือว่ำเป็นหลักฐำน
กำรเงินที่เพียงพอ) ในกรณีที่ผู้สมัครใช้สมุด
เงินฝำกธนำคำรเป็นหลักฐำนกำรเงินจะต้อง
ยื่นสมุดเงินฝำก (ฉบับจริง) ซึ่งทำงสถำนทูตจะ
ส่งคืนภำยหลังพร้อมกับหนังสือเดินทำงของท่ำน 
 - ในกรณีที่ผู้สมัครประกอบอำชีพ 
ท่ำนควรจะแสดงหลักฐำนกำรท ำงำนใน
ปัจจุบันในรูปแบบของจดหมำยต้นฉบับจำก
นำยจ้ำงที่ระบุถึงต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน 
ระยะเวลำท ำงำน เงินเดือนรำยได้ และ
ระยะเวลำที่อนุญำตให้ลำพัก หำกท่ำนมี
กิจกำรของตนเองโปรดแสดงหลักฐำนของ
กำรเป็นเจ้ำของกิจกำร เช่น ทะเบียนกำรค้ำ 



ทะเบียนหุ้น และเอกสำรที่แสดงให้เห็นว่ำ
กิจกำรของท่ำนยังคงด ำเนินอยู่ 
 - ผู้สมัครที่มีสถำนภำพเป็นนักเรียน
นักศึกษำ ควรจะแสดงหลักฐำนรับรอง
สถำนภำพกำรศึกษำจำกทำงสถำบัน 
 
เอกสารเพ่ิมเติมส าหรับ ผู้สมัครขอวีซ่าที่มี
อายุมากกว่า 75 ปี 
 - ใบรับรองจำกแพทย์ ยืนยันว่ำ ท่ำน
มีสุขภำพที่แข็งแรง สำมำรถเดินทำงไปเยือน
ประเทออสเตรเลีย และเดินทำงกลับประเทศ
ของท่ำนได้โดยไม่จ ำเป็นต้องได้รับควำม
ช่วยเหลือใด ๆ 
 - หลักฐำนกำรประกันสุขภำพซึ่ ง
ครอบคลุมตลอดระยะเวลำที่จะพ ำนักอยู่ใน
ประเทศออสเตรเลีย 
 



เอกสารเพ่ิมเติมส าหรับ ผู้สมัครขอวีซ่ำที่มี
อำยุน้อยกว่ำ 18 ปี 
 - เอกสำรจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอระบุ  
กำรยินยอมกำรเดินทำงของผู้เยำว์จำกบิดำ
มำรดำหรือผู้ปกครองตำมกฎหมำยที่ไม่ได้
เดินทำงด้วยเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือ  
  - ผู้ปกครองลงนำมกำรยินยอมโดยใช้
แบบฟอร์ม 1229 โดยลงชื่อยินยอมต่อเจ้ำหน้ำที่ 
ณ ส ำนักงำนเพ่ือกำรยื่นขอวีซ่ำออสเตรเลีย 
หรือ ท ำกำรนัดหมำยล่วงหน้ำเพ่ือลงนำม
ยินยอม  โดยมี เ จ้ ำหน้ ำที่ ขอ งสถำนทู ต
ออสเตรเลียเป็นพยำน ซึ่ งในกรณีนี้บิดำ 
มำรดำ หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำย ที่มิได้
เดินทำงพร้อมบุตรต้องยินยอม ท่ำนสำมำรถ
ติดต่อขอรับแบบฟอร์มและลงนำมยินยอมนี้
ได้ที่  ณ ส ำนักงำนเพ่ือกำรยื่นขอวีซ่ำของ
ออสเตรเลีย 



การยื่นขอวีซ่าผ่านศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย 
ขั้นตอนท่ี 1 
 ผู้ยื่นขอวีซ่ำหรือตัวแทนยื่นขอวีซ่ำ
ส ำมำ รถยื่ น ใ บสมั ค ร ไ ด้ ที่ ศู น ย์ ยื่ น วี ซ่ ำ
ออสเตรเลีย 
 
เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการยื่นขอวีซ่า
กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปน้ี 
 - แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่ำที่กรอก
ข้อควำมครบถ้วนแล้ว 
 - หนังสือเดินทำง 
 - ส ำเนำหนังสือเดินทำงเฉพำะหน้ำที่
มีข้อมูลของผู้ยื่นขอวีซ่ำ (หน้ำที่มีรูป) 
 - ค่ำธรรมเนียมกำรขอวีซ่ำ ช ำระ
เป็นดรำฟท์หรือเช็คของธนำคำรสั่งจ่ำย
สถำนทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมที่ www.immi.gov.au 



  - เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรสมัคร
ตำมที่ ก ำหนดดู รำยละ เอี ยด เ พ่ิม เติมที่
รำยละเอียดข้อมูล, แบบฟอร์มใบสมัครและ
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ 
 - ค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรของ        
วีเอฟเอส จ ำนวน 500 บำท บวกภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
7% ต่อหนังสือเดินทำง 1 เล่ม ค่ำบริกำร
เพิม่เติมถ้ำใช้บริกำรจัดส่งเอกสำร ไม่รับช ำระ
ค่ำบริกำรด้วยบัตรเครดิต กำรจ่ำยหนังสือ
เดินทำง 
ขั้นตอนท่ี 2 
 ก่อนกำรยื่นใบสมัครผู้สมัครต้อง
เข้ำใจวัตถุประสงค์ในกำรเยือนประเทศ
ออสเตรเลียของท่ำนอย่ำงชัดเจนเรำสำมำรถ
ช่วยเหลือท่ำนในขั้นตอนกำรยื่นวีซ่ำแต่ไม่ได้
รับอนุญำตให้ค ำปรึกษำหรือชี้แนะท่ำนในกำร
เลือกประเภทของวีซ่ำเรำไม่สำมำรถแจ้งว่ำ



ท่ำนจะได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำและใช้ระยะเวลำ
ในกำรพิจำรณำเท่ำใด อ ำนำจในกำรตัดสิน
เป็นของสถำนทูตออสเตรเลียเท่ำนั้น 
ขั้นตอนท่ี 3 
  กรุณำเข้ำไปดูรำยละเอียดในลิงค์ 
“ประเภทวีซ่ำ” เพ่ือให้เข้ำใจในวีซ่ำแต่ละ
ประเภท 
ขั้นตอนท่ี 4 
 กรุณำอ่ำนข้อปฏิบัติเพ่ือรักษำควำม
ปลอดภัยก่อนที่ท่ำนจะเข้ำมำในศูนย์ยื่นวีซ่ำ
ออสเตรเลีย/สถำนทูต 
ขั้นตอนท่ี 5 
 ผู้ยื่นขอวีซ่ำสำมำรถติดต่อรับหนังสือ
เดินทำงได้ที่ส ำนกังำนเพื่อกำรยื่นขอวซี่ำ หรือ
อำจจะใช้บริกำรจัดส่งเอกสำร โดยจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมเพ่ิมเติม 

…………………… 


