
 

Language: Thai 

แนวทางสําหรับผู้บริโภค – ตัวแทนการย้ายถิ นฐานที ขึ นทะเบียนแล้ว  

ผูใ้ดก็ตามที ให้ความช่วยเหลือเรื องการยา้ยถิ นฐานในประเทศออสเตรเลียถือเป็นการกระทาํที ผิดกฎหมายหากพวกเขาไม่ไดเ้ป็นตวัแทนการยา้ยถิ นฐานที ขึ นทะเบียนแลว้ 

ผูป้ระกอบวิชาชีพกฎหมาย หรือบุคคลที ไดรั้บการยกเวน้ และคุณควรรายงานผูใ้ดก็ตามที ให้ความช่วยเหลือเรื องการยา้ยถิ นฐานแบบผิดกฎหมายโดยใช ้Border Watch 

Online Report บนเวบ็ไซตก์ระทรวงกิจการภายใน (Department of Home Affairs) 

เป็นสิ งสาํคญัที ตอ้งทราบวา่ผูที้ ให้ความช่วยเหลือเรื องการยา้ยถิ นฐานของคุณไม่สามารถรับประกนัไดว้า่วีซ่าของคุณจะไดรั้บการอนุมติั  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ตวัแทนการย้ายถิ นฐานที ขึ นทะเบียนแล้ว (Registered Migration 

Agents) 

ตวัแทนการยา้ยถิ นฐานที ขึ นทะเบียนแลว้จะตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานวิชาชี

พ ปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรม 

และมีความรู้เกี ยวกบักฎหมายและขั นตอนการยา้ยถิ นฐานที เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  

ตวัแทนการยา้ยถิ นฐานที ขึ นทะเบียนแลว้ทุกคนจะมี Migration Agents 

Registration Number – MARN (หมายเลขทะเบียนตวัแทนการยา้ยถิ นฐาน) 

เป็นของตวัเอง 

คุณสามารถตรวจสอบวา่บุคคลหนึ งไดรั้บการขึ นทะเบียนกบัสาํนกังานกาํกบัดูแลก

ารขึ นทะเบียนตวัแทนการยา้ยถิ นฐาน (OMARA) หรือไม่ไดที้ เวบ็ไซต ์

www.mara.gov.au  

สํานักงานกาํกบัดูแลการขึ นทะเบียนตัวแทนการย้ายถิ นฐาน (The Office of the 

Migration Agents Registration Authority - OMARA) เป็นส่วนหนึ งของ 

Department of Home Affairs 

และเป็นหน่วยงานกาํกบัดูแลตวัแทนการยา้ยถิ นฐานที ขึ นทะเบียนแลว้ในประเทศอ

อสเตรเลีย โดย OMARA มีหนา้ที คือ 

 ประเมินและพิจารณาใบสมคัรขอขึ นทะเบียนเป็นตวัแทนการยา้ยถิ นฐานในปร

ะเทศออสเตรเลีย  

 เฝ้าติดตามการดาํเนินงานของตวัแทนการยา้ยถิ นฐานที ขึ นทะเบียนแลว้ 

สอบสวนคาํร้องเรียน และใชม้าตรการทางวินยัหากมีความจาํเป็น 

OMARA 

ไม่สามารถช่วยเหลือคุณเรื องการสมคัรขอวีซ่าหรือการขออุปถมัภห์รือสั งให้ตวัแท

นการยา้ยถิ นฐานคืนค่าธรรมเนียมให้กบัคุณได ้

คู่มือจริยธรรม 

คู่มือจริยธรรมสาํหรับตวัแทนการยา้ยถิ นฐานที ขึ นทะเบียนแลว้กาํหนดให้พวกเขา:  

● ซื อสตัยเ์กี ยวกบัโอกาสในการไดวี้ซ่าของคุณ  

● ให้คาํปรึกษาที ถูกตอ้งและแจง้ความคืบหนา้เรื องใบสมคัรของคุณและการเปลี 

ยนแปลงใด ๆ ที อาจกระทบกบัการขอวีซ่าให้คุณรับทราบตลอดเวลา 

● ปฏิบติัตามกฎหมายโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของคุณและปกป้องความเป็นส่

วนตวัของคุณ 

● แจง้ให้คุณทราบหากพวกเขามีส่วนไดส่้วนเสียที ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของคุ

ณและดาํเนินการตามความเหมาะสม  

● แจง้ค่าธรรมเนียมโดยประมาณ และค่าใชจ่้ายอื น ๆ 

ให้คุณทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการเริ มให้บริการดงักล่าว 

● เก็บเงินไวใ้นบญัชีแยกต่างหากในกรณีที คุณชาํระค่าบริการล่วงหน้า  

● มอบใบเรียกเก็บเงินให้กบัคุณโดยแจกแจงบริการที เสร็จสิ นสมบูรณ์แลว้จริงแ

ละจาํนวนเงินที ตอ้งชาํระ  

● เก็บบนัทึกหลกัฐานที เกี ยวขอ้งกบัการดาํเนินการใบสมคัรขอวีซ่าของคุณอยา่ง 

ถูกตอ้ง 

สามารถดู Code of Conduct (คู่มือจริยธรรม) ฉบบัเตม็ไดบ้นเวบ็ไซตข์อง 

OMARA  

ข้อกงัวลเกี ยวกบัตวัแทนการย้ายถิ นฐานที ขึ นทะเบียนแล้ว 

หากคุณมีปัญหากบัตวัแทนการยา้ยถิ นฐานที ขึ นทะเบียนแลว้ของคุณ 

ให้พยายามแกไ้ขปัญหานั นร่วมกบัพวกเขาก่อน 

หากคุณไม่สามารถแกปั้ญหาร่วมกบัตวัแทนของคุณได ้คุณสามารถติดต่อ 

OMARA ได ้หากคุณตอ้งการความช่วยเหลือ 

โดยคุณสามารถส่งคาํร้องเรียนเกี ยวกบัตวัแทนการยา้ยถิ นฐานที ขึ นทะเบียนแลว้ขอ

งคุณโดยการกรอก complaint form (แบบฟอร์มคาํร้องเรียน) บนเวบ็ไซตข์อง 

OMARA  

การส่งคาํร้องเรียนจะไม่ส่งผลกระทบกบัใบสมคัรขอวีซ่าของคุณ 

หรือเปลี ยนแปลงผลลพัธ์ของการที คุณถูกปฏิเสธหรือถูกยกเลิกวีซ่าก่อนหนา้นี  

https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch?offenceType=immigration
https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch?offenceType=immigration
http://www.mara.gov.au/
https://www.mara.gov.au/tools-for-agents-subsite/Files/code-of-conduct-march-2022.pdf
https://www.mara.gov.au/get-help-with-a-visa/help-from-registered-agents/steps-to-choose/complain/make-a-complaint
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ผู้ประกอบวชิาชีพกฎหมายชาวออสเตรเลยีและบุคคลที ได้รับการย

กเว้น  

บุคคลบางประเภท เช่น 

ผูป้ระกอบวิชาชีพกฎหมายชาวออสเตรเลียและบุคคลที ไดรั้บการยกเวน้ไม่จาํเป็นต้

องขึ นทะเบียนเป็นตวัแทนการยา้ยถิ นฐานเพื อให้ความช่วยเหลือเรื องการยา้ยถิ นฐา

นในประเทศออสเตรเลีย  

ผูป้ระกอบวิชาชีพกฎหมายชาวออสเตรเลียจะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑจ์ริยธรรมวิชา

ชีพของหน่วยงานที กาํกบัดูแลพวกเขาตามกฎหมาย 

หากคุณตอ้งการส่งคาํร้องเรียนเกี ยวกบัผูป้ระกอบวิชาชีพกฎหมาย โปรดอ่าน 

‘Consumer guide – legal practitioners’ (แนวทางสาํหรับผูบ้ริโภค – 

ผูป้ระกอบวิชาชีพกฎหมาย) บน Department of Home Affairs website  

บุคคลที ไดรั้บการยกเวน้รวมถึงสมาชิกครอบครัวใกลชิ้ดและผูใ้ห้การอุปถมัภ ์

สามารถดูรายการบุคคลที ไดรั้บการยกเวน้ฉบบัเตม็ไดที้  Form 956 – Appointment 

of a registered migration agent, legal practitioner or exempt person 

(การแต่งตั งตัวแทนการย้ายถิ นฐานที ขึ  นทะเบียนแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย 

หรือบคุคลที ได้รับการยกเว้น) 

บุคคลที ไดรั้บการยกเวน้ไม่สามารถคิดค่าธรรมเนียมสาํหรับการให้ความช่วยเหลือเ

รื องการยา้ยถิ นฐาน  

 

การสิ นสุดการแต่งตั ง  

หากคุณตอ้งการสิ นสุดการแต่งตั ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม Form 956 

 

บริการแปลและล่าม  

พดูคุยกบัล่ามผา่นทางบริการแปลและล่าม (TIS National)  

www.tisnational.gov.au ☎ 131 450                กรกฎาคม 2021  

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/using-a-legal-practitioner
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/pdf-forms
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/pdf-forms
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/pdf-forms
http://www.tisnational.gov.au/
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