คำแนะนำสำหรับกำรใช้ตวั แทนกำรเข้ำเมืองจดทะเบียน
OMARAคืออะไร?
OMARA (Office of the Migration Agents
Registration Authority)
เป็ นหน่ วยงานหนึ่งของกระทรวงการเข ้าเมือง Department of
Home Affairs (the Department). OMARA
่
เป็ นหน่ วยงานควบคุมดูแลเพือความแน่
ใจว่า
่
ผูท้ เหมาะสมเท่
ี่
านั้นทีจะได
้รบั อนุ มต
ั ใิ ห ้จดทะเบียนเป็ นตัวแทนก
ารเข ้าเมือง และ OMARA
่
่
มีหน้าทีสอบสวนค
าร ้องเรียนเกียวกั
บตัวแทน
กำรเลือกตัวแทนกำรเข้ำเมือง
่
 ตัวแทนทีจดทะเบี
ยนทุกคนมีหมายเลขทะเบียนตัวแทนกา
่ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือ MARN
รเข ้าเมืองทีเป็
(Migration Agents Registration Number)
 ท่านสามารถตรวจสอบว่าใครจดทะเบียนเป็ นตัวแทนการเ
ข ้าเมืองหรือไม่ โดยค ้นหาหมายเลขทะเบียน MARN
่ บไซต ์ของ OMARA
ของบุคคลนั้นทีเว็
 ไม่มใี ครสามารถร ับประก ันได้ว่าท่านจะได้ร ับวีซา่
–
้ั
แม้ว่าบุคคลผู น
้ นจะเป
็ นตัวแทนการเข้าเมืองจดทะเ
บียนก็ตาม
 นอกจากจะได ้รบั การยกเว ้น
ถือว่าเป็ นการกระทาผิดกฎหมาย
่ ้คาแนะนาเรืองการเข
่
สาหรบั ผูห้ นึ่งผูใ้ ดทีให
้าเมืองในออสเ
ตรเลีย ถ ้าเขาไม่ได ้จดทะเบียนกับ OMARA
รายการผูท้ ได
ี่ ้รบั การยกเว ้นอยู่ในแบฟอร ์ม 956
คำแนะนำและข้อเสนอแนะเมือ
่ ใช้ตวั แทนกำรเข้ำเมือง
ตัวแทนของท่ำนต้อง:
 ให ้เอกสารชือ่ คู่มอ
ื ผูใ้ ช ้บริการ(Consumer Guide)
่
แก่ท่านเมือเขาตกลงท
างานใหท้ ่าน นอกจากนี ้
ท่านยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต ์ของ
OMARA ได ้ด ้วย
่ บบริการ (Statement of
 มอบคาแถลงเกียวกั
Services) ให ้ท่านหนึ่ งชุด
้
่
คาแถลงนี จะแจ
้งให ้ท่านทราบว่าบริการอะไรบ ้างทีเขาจะเรี
่
ยกเก็บเงินจากท่าน ก่อนทีท่านจะจ่ายเงินให ้เขา
่ นของท่านใหท้ ่านภายในเวลา 7
 ส่งคืนเอกสารทีเป็
่ านขอไป
วันหลังจากทีท่
่
้
่
 เก็บประวัตก
ิ ารติดต่อสือสารทั
งหมดเกี
ยวกั
บคาร ้องของท่
าน และกับ the Department
ท่ำนควร:
 เก็บเอกสารต ้นฉบับไว ้ เช่นหนังสือเดินทางและสูตบ
ิ ต
ั ร
เอกสารส่วนใหญ่ที่ the Department
่ ้รบั การรบั รอง
ต ้องการจะเป็ นสาเนาทีได
่
่ ้กับ
 ยืนยันการปรึกษาหารือกับตัวแทนและคาสังของท่
านทีให
ตัวแทนเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
่ ้กับ the Department
เพราะท่านต ้องรบั ผิดชอบขอ้ มูลทีให
่
– แมว้ ่าบุคคลอืนจะเป็
นผูก้ รอกแบบฟอร ์มนั้นก็ตาม



่
เข ้าใจว่ามีบริการอะไรบา้ งทีรวมอยู
่ในฐานะเป็ นส่วนหนึ่ งข
องค่าบริการของตัวแทน
ค ้นหารายการค่าธรรมเนี ยมโดยประมาณของตัวแทนได ้จ
ากเว็บไซต ์ของ OMARA

ควำมกังวลเกีย่ วกับตัวแทนกำรเข้ำเมืองของท่ำน
 ติดต่อ OMARA ถ ้าท่านต ้องการคาแนะนา
่ าร ้องเรียนจะไม่มผ
 การยืนค
ี ลกระทบต่อคาร ้องขอวี
ซ่าของท่าน
่
 ควรรายงานให ้กระทรวงฯ ทราบทีหมายเลข
1800 009
623
หากท่านทราบว่ามีผูท้ ไม่
ี่ ได ้จดทะเบียนเป็ นตัวแทนให ้ควา
มช่วยเหลือด ้านการเข ้าเมืองในออสเตรเลีย
 ถ ้าท่านไม่ต ้องการใช ้ตัวแทนการเข ้าเมืองของท่านอีกต่อไ
ป โปรดแจ ้งให ้ the Department
ทราบโดยการกรอกส่วน B และ C ของแบบฟอร ์ม 956
ตรวจสอบว่าใครจดทะเบียนหรือไม่ที่ www.mara.gov.au:

่ ม
ข ้อมูลเพิมเติ
Office of the Migration Agents Registration
Authority: www.mara.gov.au หรือ โทร: 1300 226 272
Department of Home Affairs: www.border.gov.au
หรือ โทร: 131 881
่ จะพู
่ ดกับล่าม
เพือที
่ การแปลและล่ามทางโทรศัพท ์ (TIS)
โปรดโทรไปทีบริ
่
ทีหมายเลข
131 450

Office of the Migration Agents Registration Authority

www.mara.gov.au

1300 226 272
Thai

