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แผ่นข้อมูลนีจ� ะอธิบายถึงการเลือก
ปฏิบ ัติทผ
ี� ท
ู ้ มี� คี วามพิการประสบเมือ�
ดําเนินการไปตามระบบการย้ายถิน�
ฐานทีซ
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ั�
แตก
�
ต่างทีผ
� ท
ู ้ มี� คี วามพิการต้องประสบเมือ�
ยืน� ขอวีซา่ ในออสเตรเลีย
นอกจากนีแ� ผ่นข้อมูลนีย� ังให้ขอ้ มูลแก่
ผูท
้ มี� คี วามพิการในเรือ� งทีว� า่ จะไปขอ
ความชว่ ยเหลือและความสน ับสนุน
ี ได้ทไี� หน
ด้านการย้ายถินฐานมื
�
ออาชพ
อีกด้วย

ผู ้ทีม� คี วามพิการหรือผู ้มีปัญหาด ้านสุขภาพ และครอบ ครัวทีม� สี มาชกิ พิการหรือ
มีปัญหาด ้านสุขภาพ มีความเสยี� งต่อการถูกการขอวีซา่ ทัง� นีเ� พราะเขาไม่มคี ุ
ณสมบัตติ รงตามข ้อกําหนดด ้านสุขภาพทีเ� ข ้มงวดทีก� ําหนดไว ้ในพระราชบั
ญญัตกิ ารย ้ายถิน� ฐาน 1958 (เครือจักรภพ) และกฎข ้อบังคับว่าด ้วยการย ้ายถิ�
นฐาน 1993i
เหตุผลของรัฐบาลออสเตรเลียต่อข ้อกําหนดด ้านสุขภาพสาํ หรับการย ้ายถิน� ฐานคือ:
 เพือ� ปกป้ องชุมชนออสเตรเลียให ้ปลอดจากความเสยี� งต่ออันตรายด ้านการสา
ธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิง� จากโรควัณโรคในระยะกําเริบ
้ นไปเท่าใดกับบริการต่
 เพือ� ชว่ ยกระทรวงฯ ควบคุมรัฐบาลออสเตรเลียว่าใชเงิ
างๆ เชน่ สวัสดิการประกันสงั คมบางประเภท เบีย� เลีย� ง และเงินบํานาญ และ
 เพือ� ให ้แน่ใจว่าพลเมืองและผู ้อยูอ่ าศยั ถาวรของออสเตรเลียสามารถเข ้าถึงบ
ริการสุขภาพและชุมชนทีข� าดแคลน

ข ้อกําหนดด ้านสุขภาพสําหรับการย ้ายถิน� ฐานระบุวา่ ผู ้ยืน� ขอวีซา่ จะต ้องปลอดจาก ’โรคหรืออาการ’ ซงึ� จะทําให ้ชุมชนออสเตรเลียเสยี ค่าใช ้
จ่ายเป็ นจํานวน ‘มาก’ หรือขัดขวางไม่ให ้พลเมืองออสเตรเลียเข ้าถึงการดูแลสุขภาพและชุมชนและ/หรือแหล่งทรัพยากรทีห
� ายาก
บางครัง� อาจเป็ นการยากสําหรับผู ้ยืน� ขอวีซา่ ทีม� คี วามพิการหรือมีปัญหาด ้านสุขภาพต่อเนือ� งในอันทีจ� ะมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามข ้อกําหนดด ้าน
สุขภาพ ซงึ� เน ้นหนักไปทีค� า่ ใชจ่้ ายด ้านเศรษฐกิจต่อปั ญหาสุขภาพของผู ้ยืน� ขอวีซา่ เพียงอย่างเดียวและ ‘ภาระ’ทีม� องเห็นล่วงหน ้าว่าอาจเกิด
ขึน� ได ้กับแหล่งทรัพยากรด ้านสาธารณสุขและชุมชน

i

หลักเกณฑ์ด ้านสุขภาพนีใ� ช ้กับวีซา่ เข ้าประเทศออสเตรเลียทุกประเภท
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ข ้อกําหนดด ้านสุขภาพประเมินความพิการผ่านเลนสโ์ รคภั
ย/สุขภาพทีล� ้าสมัย และไม่ได ้คํานึงถึงสถานการณ์สว่ นบุคคล หรือ
ประเมินดูวา่ ผู ้ขอวีซา่ ตัง� ใจจะเข ้าถึงบริการต่างๆของรัฐบาลหรือไม่
หรือคํานึงถึงสงิ� ต่างๆทางสงั คม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมทีผ� ู ้ขอวีซา่
ให ้แก่ชมุ ชนของเรา
ในระหว่างผู ้ยืน� ขอวีซา่ ทุกคนต ้องผ่านการประเมินเกีย� วกับข ้อกํา
หนดด ้านสุขภาพบทบัญญัตติ า่ งๆเลือกปฏิบตั โิ ดยอ ้อมต่อผู ้ทีม� คี วาม
พิการ
คณะกรรมาธิการถาวรร่วมปี 2010 เกีย� วกับการสอบสวนเรือ� งการ
ปฏิบตั ติ อ่ ผู ้มีความพิการเกีย� วกับการย ้ายถิน� ฐาน (Enabling
Australia) กล่าวว่าข ้อกําหนดด ้านสุขภาพเป็ นการเลือกปฏิบั
ติเพราะเป็ นการกําหนด‘มาตรฐานของข ้อกําหนดด ้านสุขภาพซ ึ�
งผู ้ทีม� คี วามพิการสนองตอบไม่ได ้หรือไม่สามารถสนองตอบได ้’ ii
ผลกระทบเกีย� วกับการเลือกปฏิบตั นิ ไี� ด ้ถูกบันทึกไว ้เมือ� ปี 2017
ิ ธิมนุษยชนของผู ้ย ้ายถิน� ฐานiii
โดยผู ้รายงานพิเศษเกีย� วกับเรือ� งสท
ในระหว่างทีร� ัฐบาลออสเตรเลียได ้แก ้ไขบางอย่างในนโยบาย
ด ้านสุขภาพสําหรับวีซา่ สําหรับผู ้ทีม� คี วามพิการและปั ญหาด ้านสุ
ขภาพโดยเฉพาะอย่างยิง� หลังจากทีไ� ด ้มีการสอบสวนเรือ� ง
Enabling Australia 2010 และเมือ� เร็วๆนี� คือในปี 2019 แต่ถงึ ตอน
นีก� ย็ งั ไม่มกี ารนํ าการปฏิรปู กฎหมายและนโยบายทีส� ําคัญมาใช ้
ปฏิบตั ิ
ทีส� ําคัญอย่างยิง� ก็คอื พระราชบัญญัตกิ ารย ้ายถิน� ฐานและกฎข ้อบัง
คับทีเ� กีย� วข ้องยังคงได ้รับการยกเว ้นจากพระราชบัญญัตกิ ารเลือก
ปฏิบตั ติ อ่ ผู ้พิการ (1992) และรัฐบาลออสเตรเลียก็ยงั มิได ้กระทํา
ิ ธิของผู ้พิการทีใ� ห ้
ตามข ้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการว่าด ้วยสท
ถอนคําประกาศทีแ� สดงการตีความ (Interpretative Declaration)
ิ ธิของคนพิการแห่งสหประชาชาติ
ต่อคณะกรรมาธิการว่าด ้วยสท
ั ญาว่าด ้วยสท
ิ ธิคนพิการ (CRPD) มาตรา 18iv
อนุสญ

เรือ� งนีห
� มายความว่าออสเตรเลียยังคงรักษาไว ้ซงึ� ข ้อกําหนดด ้าน
สุขภาพทีเ� ข ้มงวดของตนเอาไว ้ในกฎหมายและนโยบาย แม ้ว่าเรือ� ง
ั ญาว่าด ้วยสท
ิ ธิคนพิการ (CRPD) ซงึ� รัฐบาล
นีจ� ะขัดแย ้งกับอนุสญ
ออสเตรเลียได ้ให ้สตั ยาบันไว ้ก็ตาม

การมีคณ
ุ สมบัติตรงตามข้อกําหนดด้านสุขภาพ
รัฐบาลออสเตรเลียกําหนดให ้ผู ้ขอวีซา่ เกือบทัง� หมดมีคณ
ุ สมบัตติ รง
ตามข ้อกําหนดด ้านสุขภาพก่อนทีก� ระทรวงกิจการภายในประเทศ
(Department of Home Affairs) (กระทรวงฯ) จะสามารถออกวีซ่
าให ้พวกเขาไดv้ ข ้อกําหนดเหล่านีถ� กู กําหนดไว ้ในรูปแบบของสอง
สงิ� ทีเ� รียกว่าเกณฑ์ผลประโยชน์สาธารณะ (PIC) คือ PIC 4005
และ PIC 4007
ในบางกรณี กระทรวงฯอาจประเมินสุขภาพของสมาชกิ ครอบครัวที�
มิได ้ย ้ายถิน� ฐานในฐานะเป็ นสว่ นหนึง� ของกระบวนการขอวีซา่ ด ้วย
และถ ้าสมาชกิ ครอบครัวทีม� ไิ ด ้ย ้ายถิน� ฐานคนหนึง� คนใดไม่มคี ุ
ณสมบัตติ รงตามข ้อกําหนดด ้านสุขภาพทีก� ําหนดไว ้ในเกณฑ์ผล
ประโยชน์สาธารณะทีเ� กีย� วข ้อง(PIC)คนทัง� ครอบครัวอาจถูกปฏิเสธ
วีซา่ ได ้

ค่าใชจ้ า่ ยทีส� งู อย่างสาํ ค ัญ
เมือ� ประเมินผู ้สมัครขอวีซา่ ทีม� ปี ั ญหาด ้านสุขภาพหรือมีความพิการ
เจ ้าหน ้าทีท
� างการแพทย์ของรัฐบาลเครือจักรภพ(MOC)ต ้องประเมิน
ค่าใชจ่้ ายทีอ� าจเกิดขึน� ได ้ต่อบริการสาธารณสุขและชุมชนหากวีซ่
าได ้รับการอนุมตั และแสดงความคิ
ิ
ดเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อก
ระทรวงฯ ว่าค่าใชจ่้ ายโดยสมมุตฐิ านเหล่านัน� มี ‘ความสําคัญ’ หรือ
ไม่vi

Australian House of Representatives, Joint Standing Committee on Migration (2010), Enabling Australia: Inquiry into the Migration Treatment of Disability, 177 noting the opinion of Professor Ben Saul.
Francois Cripeau, ‘Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants of Australia and the regional processing centres in Nauru’, 35th sess, Human Rights Council, Agenda item 3, UN Doc
A/HRC/35/25/Add.3 (24 April 2017) [92]
iv
Committee on the Rights of Persons with Disabilities, ‘Concluding observations on the initial report of Australia, adopted by the Committee at its tenth session (2-13 September 2013), UN Doc
CRPD/C/AUS/CO/1, 21 October 2013, paras 8-9.
v
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vi
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บริการชุมชนอาจรวมถึงการให ้เงินชว่ ยเหลือหรือเบีย� เลีย� งสําหรั
บผู ้พิการออสเตรเลีย ทีพ
� ักทีไ� ด ้รับการดูแลชว่ ยเหลือ การศกึ ษาพิ
เศษ และการดูแลทีบ� ้านและในชุมชน หากมีการพิจารณาเห็นว่าค่
าใชจ่้ ายของผู ้ยืน� ขอวีซา่ “สูงอย่างสําคัญ” ในชว่ งเวลาทีร� ะบุไว พวก
้
เขาก็จะไม่ผา่ นข ้อกําหนดด ้านสุขภาพ
เมือ� ประเมิน ‘ค่าใชจ่้ ายทีส� งู อย่างสําคัญ’ ค่าใชจ่้ ายของผู ้ยืน� ขอวีซ่
าจะถูกประเมินสําหรับ:
 ระยะเวลาของวีซา่ ทีจ� ะได ้รับอนุมตั หิ ากผู ้ยืน� ขอวีซา่ ได ้ยืน� ขอวีซ่
าชวั� คราว หรือ
 ระยะเวลาสูงสุดสบิ ปี หากผู ้ยืน� ขอวีซา่ ได ้ยืน� ขอวีซา่ ถาวรหรือวีซ่
าชวั� คราว
นับตัง� แต่เดือนเมษายน 2020 เป็ นต ้นมา ขีดจํากัดสําหรับค่า ใชจ่้ าย
ที‘� สูงอย่างสําคัญ’ คือ $49,000

วิธท
ี จี� ะมีคณ
ุ สมบ ัติตามข้อกําหนด
ด้านสุขภาพ
ขึน� อยูก่ บั ประเภทของวีซา่ ทีพ
� วกเขากําลังยืน� ขอและปั จจัยอืน� ๆ
บางประการ ผู ้ยืน� ขอวีซา่ จะต ้องกรอกคําแถลงด ้านสุขภาพหรือรั
บการตรวจร่างกายเต็มทีจ� ากแพทย์ทกี� ระทรวงฯ แต่งตัง� หรือให ้การ
รับรอง ท่ามกลางเรือ� งอืน� ๆ ปั จจัยเหล่านีร� วมถึง ระยะเวลาทีเ� สนอขอ
พํานัก ประเทศทีอ� อกหนังสอื เดินทาง เมือ� เร็วๆ มานีเ� คยพํานักอยูใ่ น
ประเทศใด อายุ และพวกเขาตัง� ใจจะทําอะไรในออสเตรเลีย เจ ้า
หน ้าทีท
� างการแพทย์(MOC) จะเป็ นผู ้ประเมินผลของคําแถลงหรือ
ของการตรวจดังกล่าว
หากผู ้ยืน� ขอวีซา่ แสดงหลักฐานของความพิการหรือปั ญหาด ้านสุ
ขภาพ เจ ้าหน ้าทีท
� างการแพทย์จะแจ ้งให ้กระทรวงฯ ทราบว่าปั ญหา
เหล่านัน� มีแนวโน ้มทีจ� ะเป็ นดังต่อไปนีห
� รือไม่:
 เป็ นภัยคุกคามต่อสาธารณสุข
 ยังผลให ้เสยี ค่าใชจ่้ ายทีส� งู อย่างสําคัญในด ้านบริการดูแลสุ
ขภาพและชุมชน หรือ
 เป็ นภาระหนักต่อบริการดูแลสุขภาพและชุมชนทีข� าดแคลนอยู่
แล ้ว
หลังจากนัน� เจ ้าหน ้าทีท
� างการแพทย์จะประเมินว่าพลเมือง
ิ ธิได ้รับบริการด ้านสุขภาพ
ออสเตรเลียหรือผู ้อยูอ่ าศยั ถาวรจะมีสท
และชุมชนประเภทใดบ ้าง หากพวกเขามีอาการป่ วยในระดับความ
รุนแรงเดียวกัน กับผู ้ยืน� ขอวีซา่

คํานวณค่าใชจ้ า่ ยด้านสุขภาพ
อย่างไร?
ความคิดเห็นของเจ ้าหน ้าทีท
� างการแพทย์จะพิจารณาแต่เฉพาะ
สถานการณ์ทางการแพทย์ของผู ้ยืน� ขอวีซา่ และความพิการ
เท่านัน� ไม่รวมถึงสถานการณ์สว่ นตัวด ้านอืน� ๆ ตัวอย่างเชน่ เจ ้า
หน ้าทีท
� างการแพทย์ (MOC) ไม่สามารถคํานึงว่าผู ้ยืน� ขอวีซา่ จะ
้ การสาธารณะทีม� อี ยูห
ใชบริ
่ รือไม่ ตัวอย่างเชน่ พวกเขาอาจมีการ
ประกันสุขภาพสว่ นตัว หรือมีเงินมากพอสําหรับการบําบัดรักษา หรือ
บิดามารดาของเด็กทีม� ปี ั ญหาด ้านการเรียนอาจต ้องการให ้บุตรของ
ตนได ้รับการศกึ ษาเป็ นสว่ นตัวก็ได ้
ดังนัน� บริการด ้านการดูแลสุขภาพหรือบริการชุมชนทีผ� ู ้ยืน� ขอวีซา่ จะ
้ งๆนัน� จึงไม่เกีย� วกับการประเมินค่าใชจ่้ ายด ้านสุขภาพและชุมชน
ใชจริ
ิ ธิ
่ กี� ารมีสท
ของเจ ้าหน ้าทีท
� างการแพทย์ (MOC) ประเด็นสาํ คัญอยูท
้ การต่างๆ โดยทัว� ไปค่าใชจ่้ ายจะถูกประเมินดังต่อไปนี�
ทีจ� ะใชบริ

ผู ้ยืน� ขอวีซา่ ถาวรหรือชวั� คราว

ผู ้ยืน� ขอวีซา่ อายุ 75 ปี ขนึ� ไป

ผู ้ยืน� ขอวีซา่ ทีม� กี ารเจ็บป่ วยถา
วรแบบคาดการณ์ได ้ตาม
สมควร (เกินระยะเวลา 5 ปี )
ผู ้ยืน� ขอวีซา่ ผู ้ได ้รับการคาด
หมายอย่างสมเหตุผลว่า
อายุขยั อาจจะลดลง
(ความน่าจะเป็ นไปได ้มาก
กว่าร ้อยละ 65)

ผู ้ยืน� ขอวีซา่ ถาวรและ
ชวั� คราวอืน� ๆ ทัง� มวล

ไม่มกี ารเจ็บป่ วยถาวร
เป็ นเวลา 3 ปี

สูงสุด 10 ปี

สูงสุด 10 ปี หากความคาด
หมายเกินกว่า 5 ปี

5 ปี

ผู ้ยืน� ขอวีซา่ ชวั� คราว
ระยะเวลาทีจ� ะอนุมตั วิ ซ
ี า่
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การยกเว้นด้านสุขภาพ
ในบางสถานการณ์ อาจมี “การยกเว ้นด ้านสุขภาพ” เรือ� งนี�
หมายความว่าอาจมีการ “ยกเว ้น” หรือไม่ใชข้ ้อกําหนดด ้านสุขภาพ
ตามดุลยพินจิ ของกระทรวงฯ เรือ� งนีอ� าจเป็ นไปได ้สําหรับผู ้ ยืน� ขอ
วีซา่ เฉพาะวีซา่ ทีข� นึ� อยูก่ บั PIC4007 เท่านัน� ทีเ� ห็นได ้เด่นชดั คือวี
ซา่ คูค่ รอง วีซา่ เด็ก และวีซา่ ทักษะระยะสนั � และถาวรทีม� นี ายจ ้าง
สปอนเซอร์บางประเภท
หากวีซา่ ทีก� ําลังยืน� ขอเป็ นวีซา่ ทีย� กเว ้นข ้อกําหนดด ้านสุขภาพ
ุ สมบัตติ รงกับข ้อกํา
ภายใต ้ PIC 4007 ผู ้ยืน� ขอวีซา่ ทีไ� ม่มคี ณ
ิ ให ้ยืน� ขอการยกเว ้นนัน� โดยการ
หนดด ้านสุขภาพจะได ้รับเชญ
ให ้ข ้อมูลและเอกสารเพิม� เติมต่อกระทรวงฯ เพือ� การพิจารณา
เพือ� ทีจ� ะได ้รับการพิจารณายกเว ้นข ้อกําหนดด ้านสุขภาพทีอ� าจเป็ น
ไปได ้ ก่อนอืน� ผู ้สมัครจะต ้องมีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต ้องตามเกณฑ์การมี
ิ ธิอนื� ๆ ทัง� หมดสําหรับวีซา่ นัน�
สท

หากการยกเว้นด้านสุขภาพถูก
ปฏิเสธล่ะ?
หากการยกเว ้นด ้านสุขภาพถูกปฏิเสธ ก็อาจมีทางอืน� เปิ ดให ้แก่ผู ้ยื�
นขอวีซา่ แต่เป็ นสงิ� สําคัญทีค� วรทราบว่าไม่ใชว่ า่ จะสามารถนํ าวีซ่
าทีถ� กู ปฏิเสธทัง� หมดมา “พิจารณาทบทวนใหม่ได ้” อย่างไรก็ตาม
หากการพิจารณาทบทวนเป็ นทางเลือกหนึง� ตามปกติ การดําเนิน
การขัน� แรกคือการยืน� ขอให ้ศาลอุทธรณ์ทางปกครอง
(Administrative Appeals Tribunal, AAT) ทบทวนมตินัน� ทาง
เลือกอืน� ๆ นอกจากนีค� อื การพิจารณาคดีในศาลหรือการแทรกแซง
ของรัฐมนตรี (MI)
ทนายความและผู ้ให ้ความสนับสนุนอาจสามารถออกเอกสารรับรองค
วามประพฤติหรือจดหมายสนับสนุนแก่ผู ้ยืน� ขอวีซา่ เพือ� การขอการ
ยกเว ้น ต่อศาลอุทธรณ์ทางปกครอง (AAT review) หรือต่อการ
แทรกแซงของรัฐมนตรี (MI) ก็ได ้

สรุป

หลังจากนัน� กระทรวง ฯจะขอให ้ผู ้ยืน� ขอวีซา่ :
 ให ้ข ้อมูลเพิม� เติมเกีย� วกับสถานการณ์เฉพาะของตนเอง และ
 กรอกแม่แบบการเสนอเป็ นทางการโดยแจ ้งว่าเหตุใดเขาจึงควร
ได ้รับการยกเว ้นด ้านสุขภาพ
การยกเว ้นแต่ละครัง� จะได ้รับการพิจารณาเป็ นรายๆไป ปั จจัยหลาย
ประการทีจ� ะต ้องพิจารณารวมถึงเรือ� งต่างๆ ต่อไปนี:�
 ผู ้ยืน� ขอวีซา่ หรือสมาชกิ ครอบครัวคนใดคนหนึง� ของเขาสามารถ
ลดค่าใชจ่้ ายเกีย� วกับสภาพการเจ็บป่ วยต ้นทุนทีอ� าจเกิดขึน�
และการพึง� พาบริการดูแลสุขภาพและชุมชนของออสเตรเลียที�
อาจเกิดขึน� ได ้หรือไม่
 มีสถานการณ์ใดทีน� ่าให ้ความเห็นใจและทีแ� สดงให ้เห็นถึงความ
บีบคัน� จําเพาะทีส� นับสนุนการอนุมตั วิ ซ
ี า่ นัน�

แม ้จะมีการผ่อนปรนเรือ� งข ้อกําหนดด ้านสุขภาวะตัง� แต่วนั ที� 1
ิ ห
ี� นุนอยูแ่ ละ
กรกฎาคม 2019 เป็ นต ้นมา ลักษณะการเลือกปฏิบตั ท
การปฏิบตั ขิ องกระบวนการย ้ายถิน� ฐานยังคงมีผลกระทบเชงิ ลบแก่
ผู ้ทีม� คี วามพิการและปั ญหาด ้านสุขภาพทีก� ําลังยืน� ขอวีซ่
าออสเตรเลีย
้
ระบบการย ้ายถิน� ทีซ
� บั ซอนของออสเตรเลี
ยปฏิบตั ติ อ่ ผู ้ทีม� คี วามพิ
การและปั ญหาด ้านสุขภาพ และต่อครอบครัวของพวกเขาอย่างไม่
ยุตธิ รรม เพือ� แก ้ไขปั ญหานี� จึงเป็ นเรือ� งเร่งด่วนและจําเป็ นทีจ� ะต ้อง
มีการปฏิรปู กฎหมายซงึ� รับประกันระบบการเข ้าเมืองทีไ� ม่เลือก
ปฏิบตั แิ ละลงรอยเดียวกับความคาดหวังระหว่างประเทศทีก� ําหนด
ั ญาว่าด ้วยสท
ิ ธิคนพิการ (CRPD) แห่งสหประชาชาติ
ไว ้ในอนุสญ

สถานการณ์สว่ นตัวของผู ้สมัครจะถูกนํ ามาพิจารณาเมือ� ยืน� ขอการ
ยกเว ้นเท่านัน�
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ี ได้ทไี� หน
จะหาความชว่ ยเหลือด้านการย้ายถิน� ฐานมืออาชพ
้ ้านกฎหมายเรือ� งหนึง� และเราขอแนะนํ าอย่างยิง� ให ้ผู ้ยืน� ขอวีซา่ ขอคําแนะนํ าจากตัวแทนการย ้าย
การย ้ายถิน� ฐานเป็ นเรือ� งยุง่ ยากซบั ซอนด
ถิน� ฐานทีจ� ดทะเบียน (RMA) หรือทนายการย ้ายถิน� ฐานทีเ� ชยี� วชาญ โดยเฉพาะอย่างยิง� เมือ� ขอให ้มีการยกเว ้นด ้านสุขภาพหรือเมือ� ขอให ้
ศาลอุทธรณ์ทางปกครอง (AAT) พิจารณาทบทวนเรือ� งใหม่เมือ� วีซา่ ถูกปฏิเสธ
ท่านสามารถหาตัวแทนการย ้ายถิน� ฐานทีจ� ดทะเบียนผ่านทางองค์กรจดทะเบียนสํานักงานตัวแทนการย ้ายถิน� ฐาน:

www.mara.gov.au
บางครัง� ศูนย์กฎหมายชุมชนทัว� ไปหรือเฉพาะด ้าน หรือตัวแทนการย ้ายถิน� ฐานทีไ� ม่คดิ ค่าตอบแทนสามารถให ้คําแนะนํ าหรือข ้อมูลทาง
กฎหมายฟรี ท่านสามารถติดต่อทีท
� ําการตัวแทนหรือศูนย์สง่ ตัวแห่งหนึง� แห่งใดต่อไปนี� เพือ� ตรวจดูวา่ สํานักงานแห่งใดทีอ� ยูใ่ กล ้ท่าน

ศูนย์กฎหมายชุมชนออสเตรเลีย

ศูนย์ไม่คดิ ค่าตอบแทนออสเตรเลีย:

https://clcs.org.au/

https://www.probonocentre.org.au/

https://clcs.org.au/ﬁndlegalhelp

legal-help/individual/
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