
 

 Your Visa Checklist - Thai 

 

 รายการตรวจสอบวซีา่ของคณุ  

คณุทราบสถานะของวซีา่ของคณุหรอืไม?่  

คณุสามารถตรวจสอบสถานะวซีา่ของคณุทางออนไลนผ์า่น 

Visa Entitlement Verification Online (VEVO) VEVO 
จะบอกวา่คุณมวีซีา่อะไร วซีา่หมดอายเุมือ่ใด และเงือ่นไข 

ของวซีา่ของคุณ  

หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืในการเขา้ถงึ VEVO 
กรณุาโทรถงึกระทรวง Department of Home Affairs 

ทีห่มายเลข 131 881 

เว็บไซต:์ immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-

have-a-visa/check-visa-details-and-

conditions/overview  

คณุเขา้ถงึเอกสารประจ าตวัหรอืไม?่ 

คณุเขา้ถงึหนังสอืเดนิทางของคณุหรอืไม?่ คณุสามารถ 

คดิตอ่บา้น กงสลุหรอืสถานทตูของคณุ หากคณุตอ้งการ 

ความชว่ยเหลอื เราอาจขอเอกสารสว่นบคุคลอืน่ ๆ ดว้ย 

เพือ่สนับสนุนการขอวซีา่  

เว็บไซต:์ 

protocol.dfat.gov.au/Public/MissionsInAustralia 

คณุมบีญัช ีImmiAccount ของคณุเองหรอืไม?่ 

ส าคัญทีค่ณุจะตอ้งตัง้บญัช ีImmiAccount ของคณุเอง 

เพือ่ตดิตอ่สือ่สารกบักระทรวงฯ เกีย่วกบัการขอวซีา่ของคุณ 

หากคณุเป็นผูข้อหรอืผูถ้อืวซีา่คู่สมรส (partner visa) 

คณุสามารถเอาการขอวซีา่ทีย่ังรอฟังผลอยูอ่อกจากบญัช ี

ImmiAccounts อืน่ ๆ ได ้เพือ่ทีจ่ะท าเชน่นี ้

ใหท้ ำทัง้สองอยา่งนีใ้หส้มบรูณค์รบถว้น: 

 สรา้งบญัช ีImmiAccount ของคุณเอง 

 ขอเอาใบสมคัรของคณุออกจากบญัช ีImmiAccount 

ของ เอเจน้ทห์รอืสปอนเซอรข์องคณุ และโอนใบสมคัร 

ของคณุไปใสใ่นบญัชใีหมข่องคุณดว้ยการกรอกแบบ 

ฟอรม์สนับสนุนทางเทคนคิส าหรับบญัช ีImmiAccount 

ออนไลน ์

คณุควรเปลีย่นรหสัของคุณดว้ย  

เว็บไซต:์ online.immi.gov.au 

คณุอพัเดตรายละเอยีดสว่นตวัของคณุกบัเรา 

หรอืยงั? 

เป็นสิง่ส าคัญทีเ่รามรีายละเอยีดตดิตอ่ทีเ่ป็นปัจจุบุนัของ 

คณุเชน่หมายเลขโทรศัพทข์องคณุและบา้นเลขที ่หรอื 

ตูป้.ณ.ของคณุ 

คณุสามารถอพัเดตรายละเอยีดของคณุในบญัช ี

ImmiAccount ของคุณ หรอืแจง้ใหเ้ราทราบโดยการสง่ 

แบบฟอรม์การเปลีย่นแปลงรายละเอยีดส าหรับการตดิตอ่/ 

หนังสอืเดนิทาง นีจ่ะท าใหม้ั่นใจวา่คณุไดร้ับจดหมาย 

จากเรา  

เว็บไซต:์ immi.homeaffairs.gov.au/form-

listing/forms/929.pdf 

ออสเตรเลยีโพสตใ์หผู้ร้ับเคราะหจ์ากความรุนแรงใน 

ครอบครัว ใชตู้ป้ณ.ฟรนีานถงึ 22 เดอืน เพือ่ชว่ยคณุใหย้ัง 

เป็นทีต่ดิตอ่ไดแ้ละเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่คณุยังคงไดร้ับจดหมาย 

ของคณุ  

เว็บไซต:์ auspost.com.au/receiving/manage-your-

mail/redirect-hold-mail/redirect-mail/free-mail-

redirection-and-po-boxes 

มใีครก าลงัชว่ยคณุเกีย่วกบัเร ือ่งการเขา้เมอืง 

ของคณุหรอืไม?่  

คณุสามารถขอรับความชว่ยเหลอืเพิอ่รับค าแนะน าดา้นการ 

เขา้เมอืงและชว่ยคณุสมคัรขอวซีา่ได ้ถา้ตอ้งการ 

เป็นสิง่ส าคัญทีบ่คุคลนัน้เป็นเอจน้ทก์ารเขา้เมอืงหรอื 

ทนายความทีจ่ดทะเบยีน มรีายการเอเจน้ทท์ีจ่ดทะเบยีน 

บนเว็บไซตก์ระทรวง Department of Home Affairs 

website  

เว็บไซต:์ immi.homeaffairs.gov.au/help-

support/who-can-help-with-your-

application/overview  

นอกจากนีย้ังมคีวามชว่ยเหลอืดา้นกฎหมายฟรจีาก 

ผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นกฎหมายหากคุณตอ้งการค าแนะน า 

เกีย่วกบัการยา้ยถิน่ทีอ่ยู ่ 

เว็บไซต:์ familyviolencelaw.gov.au/ 

พงึจ ำไวว้่ำ โทร 000 หำกมใีครบำดเจ็บสำหสั หรอืจ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรดูแลทำงกำรแพทยด์่วน 

หำกชวีติของใครถูกคุกคำมหรอืคณุพบเห็นเหตุกำรณ ์คุณไวใ้จต ำรวจในออสเตรเลยีได ้โทรไดฟ้ร ี 
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คณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเพือ่ท ีจ่ะเขา้ใจขอ้มลู

ของเราหรอืไม?่ 

Translating and Interpreting Service (TIS National) 

ใหบ้รกิารลา่มแกค่นทีพ่ดูภาษาอังกฤษไมไ่ด ้

คณุสามารถตดิตอ่พวกเขาไดท้ีห่มายเลข 131 450 

เว็บไซต:์ tisnational.gov.au/ 

คณุปลอดภยัทางออนไลนห์รอืไม?่  

คณุสามารถใชร้ายการตรวจเช็คความปลอดภยัออนไลนข์อง

คณะกรรมาธกิาร eSafety เพือ่ชว่ยระบขุัน้ตอนทีค่ณุ 

สามารถปฏบิตัติามเพือ่เพิม่ความปลอดภยัสว่นตัวของคณุ 

และเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่คุณยังคงสามารถใชเ้ทคโนโลยไีดต้อ่ไป

และตดิตอ่ได ้

เว็บไซต:์ esafety.gov.au/key-issues/domestic-family-

violence/online-safety-planning/online-safety-

checklist 

คณุจดบนัทกึไวบ้า้งหรอืไม?่ 

เป็นความคดิทีด่ทีีจ่ะจดบนัทกึสิง่ตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง 

คณุและคนทีท่ ารา้ยหรอืขม่ขูค่ณุ นีส่ามารถถกูน าไปใช ้

เป็นพยานไดห้ากคณุเคยรายงานต ารวจ ไดร้ับค าสัง่ 

คุม้ครอง หรอืขออ านาจการปกครองดแูลบตุร  

การมคี าสนทนาส าคัญ ๆ ทางอเีมลหรอืขอ้ความโทรศัพท ์

สามารถชว่ยเก็บบนัทกึสิง่ทีม่กีารพดูเอาไวไ้ด ้

ใหม้ัน่ใจวา่คณุเก็บบันทกึนีไ้วใ้นทีป่ลอดภยั ในทีซ่ ึง่ 

ผูท้ีท่ ารา้ยคณุจะไมพ่บหรอืท าลายมนัได ้

คณุไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 หรอืไม?่  

เป็นสิง่ส าคัญทีค่ณุทราบวา่ ภายใตม้าตราการก าหนด 

เกีย่วกบั COVID-19 คณุยังคงสามารถออกจากบา้น 

หรอืทีพ่ักของคณุ เพือ่หนอีนัตรายหรอืความเสีย่งของ 

อนัตรายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรุนแรงในครอบครัวได ้

ดรูายละเอยีดทีเ่ว็บไซตข์องรัฐบาลรัฐ/ดนิแดนของคณุ  

เว็บไซต:์ australia.gov.au/states  

หากคณุก าลงัท างาน คณุทราบเกีย่วกบัสทิธ ิ

ในการท างานหรอืไม?่  

คณุทราบหรอืไมว่า่ Fair Work Act 

(พระราชบญัญัตกิารท างานทีเ่ป็นธรรม) ก าหนดวา่นายจา้ง 

ทกุคนตอ้งอนุญาตใหค้ณุลาหยดุเนือ่งจากความรุนแรงใน 

ครอบครัวโดยไดร้ับคา่จา้งและขอใหม้กีารจัดตารางการท าง

านทีย่ดืหยุน่ได?้ ดรูายละเอยีดที่เว็บไซต ์Fair Work 

Ombudsman  

เว็บไซต:์ fairwork.gov.au/leave/family-and-domestic-

violence-leave 

หากคณุตอ้งการการสนับสนุนในการจา่ยหรอืสง่แบบแสดง 

รายการภาษี ส านักงานสรรพากรออสเตรเลยีมกีาร 

สนับสนุนไวค้อยชว่ยเหลอื  

เว็บไซต:์ ato.gov.au/General/Support-in-difficult-

times/Personal-crisis-

support/#Familyanddomesticviolence  

คณุตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิของคณุ

หรอืไม?่ 

ผูใ้หค้ าปรกึษาดา้นการเงนิใหบ้รกิารอสิระและเป็นความลับ

ฟรเีพือ่ชว่ยใหค้ณุกลับเขา้ทีเ่ขา้ทางและปรกึษาหารอืกบั 

คณุเกีย่วกบัทางเลอืกในการจัดการกบัหนีส้นิ  

เพือ่ทีจ่ะพดูกบัผูใ้หค้ าปรกึษาดา้นการเงนิ ตดิตอ่ National 

Debt Helpline ทีห่มายเลข 1800 007 007 สายดว่นฟร ี

สายนีเ้ปิดท าการตัง้แต ่9:30น. ถงึ 16:30น. วันจันทรถ์งึ 

วนัศกุร ์นอกจากนี ้ยังมเีครือ่งมอืและแหลง่ขอ้มลูอกีมาก 

ทางออนไลนบ์นเว็บไซต ์National Debt Helpline 

เว็บไซต:์ ndh.org.au/ 

หากคณุเป็นนกัศกึษา คณุทราบเกีย่วกบับรกิาร 

สนบัสนุนทีม่ใีหห้รอืไม?่  

ผูใ้หก้ารศกึษาออสเตรเลยีมคีวามภมูใิจทีไ่ดส้รา้งสรรค ์

ประสบการณก์ารเรยีนทีอ่บอุน่ เป็นมติรและใหก้ารสนับสนุน 

นักศกึษาตา่งชาต ิ

มบีรกิารของผูเ้ชีย่วชาญหลากหลาย ทีส่ามารถชว่ยเหลอื 

คณุได ้

เว็บไซต:์ studyaustralia.gov.au/english/live/support-

services 

คณุทราบวา่หรอืไมว่า่คณุสามารถหาขอ้มลูเกีย่ว

กบับรกิารสนบัสนุนอืน่ ๆ ไดท้ ีไ่หน? 

มบีรกิารสนับสนุนดา้นความรนุแรงในบา้นและในครอบครัว 

ระดับชาต ิระดับรัฐและดนิแดนหลายแหง่ไวค้อยชว่ยเหลอื  

มบีรกิารใหค้ าปรกึษาทางโทรศัพทแ์ละทางออนไลนฟ์รผีา่น 

National Sexual Assault, Domestic and Family 

Violence Counselling Service โทรหมายเลข 1800 737 

732 

Australian Red Cross สามารถใหก้ารสนับสนุนดา้น 

การเงนิ ส าหรับผูถ้อืวซีา่ชัว่คราวทีม่สีทิธิซ์ ึง่ประสบปัญหา 

ทางการเงนิ ส าหรับขอ้มลู ไปที ่Family and Domestic 

Violence Financial Assistance Program พวกเขาอาจสง่ 

คณุตอ่ไปยังบรกิารสนับสนุนดา้นกฎหมายและการยา้ยถิน่ไ

ด ้หากจ าเป็น 

เว็บไซต:์ redcross.org.au/get-help/help-for-migrants-

in-transition/family-and-domestic-violence-financial-

assistance 

 

 

 

 

เมือ่คณุเห็นสญัลักษณ์ลา่ม คณุ 

สามารถขอความชว่ยเหลอืในการ 

สือ่สารเป็นภาษาทีค่ณุตอ้งการได ้
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