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เอกสารขอ้เท็จจรงินีเ้กีย่วกบัการรกัษาความกา้วหน้าของหลกัสูตรใหเ้ป็น

ทีน่่าพอใจ โดยรวมถงึ 

» หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัความกา้วหนา้ในหลกัสตูร 

» กลยุทธแ์ทรกแซง 

» บทบาทของ Commonwealth Ombudsman  และ  

» ค าแนะน าส าหรบันักเรยีนตา่งชาต ิ

ความกา้วหนา้ในหลกัสตูร 

ท าไมฉันตอ้งรกัษาความกา้วหนา้ในหลกัสตูรใหเ้ป็นทีน่่าพอใจ 

ผูถ้อืวซีา่นักเรยีนทีเ่ป็นวซีา่หลกัทุกคนมเีง่ือนไขวซีา่ทีบ่งัคบั (8202) เงือ่นไข

น้ันก าหนดใหคุ้ณ (นอกจากขอ้ก าหนดอืน่ ๆ) ตอ้งรกัษาการเขา้ช ัน้เรยีนใหเ้ป็นที ่

น่าพอใจในหลกัสตูรของคณุ ส าหรบัแตล่ะระยะเวลาเรยีนทีก่ าหนดโดยผู ้

ใหบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุ 

คณุตอ้งใหผู้ใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณรูว้่าสถานการณข์องคุณมกีาร

เปลีย่นแปลงหรอืไม่ เชน่ หากคณุเจ็บป่วย หรอืคุณประสบกบัปัญหาอืน่ๆ ทีอ่าจมี

ผลกระทบตอ่การเรยีนของคณุหรอืไม่ 

ฉันตอ้งรูอ้ะไรบา้ง 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุตอ้ง 

 เฝ้าสงัเกตความกา้วหนา้ในหลกัสตูรของคณุ  

 ใชก้ลยุทธแ์ทรกแซงหากมคีวามเสีย่งทีค่ณุจะไม่สามารถปฏบิตัติาม

ขอ้ก าหนดเร ือ่งความกา้วหนา้ในหลกัสตูรใหเ้ป็นทีน่่าพอใจได ้

 แจง้คณุหากผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาตัง้ใจจะรายงานคณุตอ่ 

Department of Home Affairs ในกรณีทีคุ่ณไดถู้กประเมนิวา่ไม่

บรรลคุวามกา้วหนา้ในหลกัสตูรใหเ้ป็นทีน่่าพอใจ ภายหลงัจากทีไ่ดม้กีาร

ใชก้ลยุทธแ์ทรกแซงแลว้ 

 รายงานความกา้วหนา้ในหลกัสตูรทีไ่ม่เป็นทีน่่าพอใจตอ่ Department 

of Home Affairs  

คณุซึง่เป็นนักเรยีนตอ้ง 

 ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดว่าดว้ยความกา้วหนา้ในหลกัสูตร 

นักเรยีนต่างชาต ิ–  
ความกา้วหนา้ในหลกัสูตร 

ตดิต่อเรา 

ombudsman.gov.au 

1300 362 072 

GPO Box 442 

Canberra  ACT  2601 

 

คุณมสีทิธิร์อ้งเรยีนและ

อุทธรณต์่อผูใ้หบ้รกิารดา้น

การศกึษาของคุณ แลว้จงึ

รอ้งเรยีนภายนอกกบั

หน่วยงานจดัการเร ือ่ง

รอ้งเรยีนทีด่ าเนินการอย่าง

เป็นอสิระ 

 

Commonwealth 

Ombudsman เป็น

หน่วยงานจดัการเร ือ่ง

รอ้งเรยีนทีด่ าเนินการอย่าง

เป็นอสิระ 

 

Commonwealth 

Ombudsman ใหบ้รกิาร

โดยไม่คดิค่าใชจ้า่ย 

 

คุณไดดู้วดิโีอของเราหรอืยงั  

สแกน QR code เพือ่ดูวดิโีอ 

 

 

          

http://www.ombudsman.gov.au/
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 มสีทิธิย์ืน่อทุธรณค์ าตดัสนิของผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาทีจ่ะรายงานคุณในเร ือ่งความกา้วหนา้

ในหลกัสตูรทีไ่ม่เป็นทีน่่าพอใจ  

 

 

ภาพรวมของกระบวนการ 

 

จะเกดิอะไรตอ่ไป 

หากคณุท าตามกระบวนการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ และตดัสนิใจจะตดิตอ่ Commonwealth Ombudsman แลว้ 

Ombudsman จะพจิารณาขอ้พพิาทของคุณกบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุ  

หาก Ombudsman ท าค าตดัสนิทีส่นับสนุนคุณ ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณตอ้งน าค าแนะน า

ของ Ombudsman ไปปฏบิตั ิ ในสถานการณเ์ชน่นี ้ คณุจะเรยีนตามหลกัสูตรของคณุตอ่ไปและไม่ถูก

รายงานไปยงั Department of Home Affairs  

หาก Ombudsman ท าค าตดัสนิทีส่นับสนุนผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณ ผูใ้หบ้รกิารดา้น

การศกึษาของคณุจะสามารถรายงานคุณไปยงั Department of Home Affairs ในเร ือ่งทีคุ่ณไม่กา้วหนา้

ในหลกัสตูรใหเ้ป็นทีน่่าพอใจ  Ombudsman อาจท าค าตดัสนิทีส่นับสนุนผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของ

คณุ หาก 

 นโยบายและขัน้ตอนของผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุน้ันเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง 

ประมวลและกฎหมายของประเทศ1 และ 

 ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุไดป้ฏบิตัติามนโยบายและขัน้ตอนของตนอย่างถูกตอ้ง  

กลยุทธแ์ทรกแซงคอือะไร 

กลยุทธแ์ทรกแซงคอืแผน วธิกีาร หรอืปฏบิตักิารหน่ึงทีช่ว่ยคณุหากมคีวามเสีย่งทีค่ณุจะไม่สามารถปฏบิตัิ

ตามขอ้ก าหนดดา้นความกา้วหนา้ในหลกัสตูรได ้วตัถุประสงคข์องกลยุทธแ์ทรกแซงคอืการชว่ยคณุให ้

ปรบัปรงุความกา้วหนา้ในหลกัสตูรไปสูร่ะดบัทีน่่าพอใจ  

กลยุทธแ์ทรกแซงทีเ่หมาะสมอาจแตกตา่งกนัไปตามภาคสว่นการศกึษา หลกัสูตร และนักเรยีน แต่อาจรวม

บางสิง่ตอ่ไปนี ้

 แนะน าคณุเกีย่วกบัการสมันาเชงิปฏบิตักิารทกัษะดา้นการศกึษาทีจ่ดัขึน้ การใหค้ าปรกึษาดา้น

วชิาการ การชว่ยเหลอืดา้นภาษาองักฤษ หรอืความชว่ยเหลอือืน่ๆ  

                                                           

1 เยีย่มชมเว็บเพจการศกึษานานาชาตไิดท้ี ่กรอบกฎหมาย ESOS  

https://internationaleducation.gov.au/Regulatory-Information/Education-Services-for-Overseas-Students-ESOS-Legislative-Framework/ESOS-Regulations/Pages/default.aspx
https://internationaleducation.gov.au/Regulatory-Information/Education-Services-for-Overseas-Students-ESOS-Legislative-Framework/ESOS-Regulations/Pages/default.aspx
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 ก าหนดใหคุ้ณไปพบกบัเจา้หนา้ทีค่นหน่ึงของผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณอย่างสม ่าเสมอ  

เพือ่ทบทวนความกา้วหนา้ของคณุกอ่นสิน้สุดระยะเวลาเรยีนภาคถดัไป 

 ลดภาระการเรยีนของคณุช ัว่คราวหรอืเปลีย่นการลงทะเบยีนของคุณไปยงัสาขาวชิาอืน่ หากทัง้

คณุกบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณเห็นพอ้งกนั 

 ก าหนดใหคุ้ณเขา้ช ัน้เรยีนตามจ านวนขัน้ต า่  

 ก าหนดใหคุ้ณสง่การบา้นหรอืการประเมนิทีส่มบูรณ ์ภายในกรอบเวลาทีก่ าหนด 

 สง่ตอ่คุณไปยงัหน่วยงานบรกิารใหค้วามชว่ยเหลอือืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การใหค้ าปรกึษาใน

เร ือ่งสว่นตวั หน่วยงานบรกิารทีเ่หมาะสม เชน่ หน่วยงานบรกิารใหค้ าปรกึษาดา้นการเงนิ ทีอ่ยู่

อาศยั และดา้นการแพทย ์

 พจิารณาระยะเวลาเลือ่นเรยีนหรอืการระงบัการเรยีนช ัว่คราว  

 จดัใหม้แีผนการแทรกแซงทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร เพือ่ยนืยนัขัน้ตอนทีก่ าหนดใหค้ณุตอ้งท า

ตาม ซ ึง่อาจรวมถงึการเขา้รว่มในการกระท าบางอย่างขา้งตน้  

ฉันตอ้งรูอ้ะไรอกี 

หากคณุไม่สามารถปฏบิตัไิดต้ามขอ้ก าหนดเร ือ่งความกา้วหนา้ในหลกัสตูรไดห้ลงัจากทีไ่ดใ้ชก้ลยุทธ ์

แทรกแซงแลว้ ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุควรสง่หนังสอืแจง้เจตนาทีจ่ะรายงาน (Notice of 

Intention to Report) ใหแ้กค่ณุ  หนังสอืแจง้เจตนาทีจ่ะรายงานคอืการบอกคณุว่าผูใ้หบ้รกิารดา้น

การศกึษามเีจตนาทีจ่ะรายงานคณุตอ่ Department of Home Affairs คณุมโีอกาสทีจ่ะยืน่อทุธรณ์

ภายในกอ่นโดยยืน่ภายใน 20 วนัท าการ (วนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์ไม่รวมวนัหยุดราชการ) ซึง่จะมกีารอธบิายไว ้

ในนโยบายและขัน้ตอนของผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณ  คณุจะตอ้งปฏบิตัติามกระบวนการรอ้งเรยีน

และอทุธรณข์องผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณ คณุตอ้งแน่ใจวา่คุณปรบัปรงุรายละเอยีดการตดิต่อของ

คณุใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอ 

หากคณุยืน่อทุธรณภ์ายใน ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณตอ้งใหผ้ลลพัธท์ีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร

ของการยืน่อทุธรณภ์ายในน้ันแก่คณุ และอธบิายเหตผุลส าหรบัค าตดัสนิน้ันๆ  อกีทัง้นีย้งัตอ้งบอกคณุ

ดว้ยวา่คุณมสีทิธิท์ีจ่ะยืน่รอ้งเรยีนภายนอกโดยยืน่ตอ่หน่วยงานรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนทีด่ าเนินการอย่างเป็น

อสิระ เชน่ Commonwealth Ombudsman ภายในเวลาทีก่ าหนด (เสน้ตาย) กอ่นทีผู่ใ้หบ้รกิารดา้น

การศกึษาของคณุจะสามารถรายงานคุณได ้ 

ใหอ้า่นผลลพัธก์ารอทุธรณภ์ายในของผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุ และตดัสนิใจว่าคุณตอ้งการ

จะยืน่รอ้งเรยีนภายนอกหรอืไม่ คณุตอ้งตดิตอ่หน่วยงานรบัค ารอ้งเรยีนภายนอกกอ่นสิน้สุดเสน้ตาย

ของผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณ  คณุควรบอกผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณดว้ยว่าคุณได ้

ยืน่รอ้งเรยีนภายนอกแลว้ เพือ่ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษารูว้่าตอ้งไม่รายงานคุณจนกวา่กระบวนการ

รอ้งเรยีนภายนอกจะเสรจ็สมบูรณ ์ 

ฉันจะรอ้งเรยีนเกีย่วกบัค าตดัสนิของผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของฉันไดอ้ย่างไร 

หากคณุเป็นนักเรยีนตา่งชาตทิีก่ าลงัศกึษาอยู่กบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของเอกชน คุณสามารถ

รอ้งเรยีนต่อ Commonwealth Ombudsman ภายหลงัจากทีคุ่ณเสรจ็สิน้กระบวนการรอ้งเรยีนและ

อทุธรณท์ีผู่ใ้หบ้รกิารของคณุเสนอแลว้  Ombudsman สอบสวนค ารอ้งเรยีนเกีย่วกบัปัญหาตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้

ทีผู่ท้ีจ่ะเป็นนักเรยีนตา่งชาต ิอดตีนักเรยีนตา่งชาต ิหรอืนักเรยีนตา่งชาตใินปัจจบุนั อาจมตีอ่โรงเรยีน 

วทิยาลยั หรอืมหาวทิยาลยัของเอกชน (ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษา) ในประเทศออสเตรเลยี คณุสามารถ
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กรอกแบบฟอรม์ออนไลนข์องเราหรอืโทรศพัทห์าเราไดท้ีห่มายเลข 1300 362 072 หากตอ้งการทราบ

ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิทีีจ่ะรอ้งเรยีนและวธิกีารตดิตอ่เรา ใหเ้ขา้เยีย่มชมเว็บไซต ์

ombudsman.gov.au  

หากคณุเป็นนักเรยีนตา่งชาตหิรอืเป็นนักเรยีนในประเทศทีก่ าลงัศกึษาอยู่กบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษา

ของรฐั (รฐับาล) คณุสามารถรอ้งเรยีนไปยงั ผูต้รวจการรฐัหรอืดนิแดน2 ทีเ่หมาะสมได ้ 

หากฉันรอ้งเรยีนไปยงั Ombudsman จะท าใหผู้ใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของฉันหยุดรายงานฉันไปยงั 

Department of Home Affairs หรอืไม่ 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุตอ้งไม่รายงานคุณในขณะที ่Ombudsman ก าลงัสอบสวนค ารอ้งเรยีน

ของคณุอยู่  Ombudsman จะแจง้ใหคุ้ณกบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณทราบ ถงึเวลาเร ิม่ตน้และ

สิน้สดุการสอบสวนค ารอ้งเรยีนของคุณ  

โดยขึน้อยู่กบัผลลพัธ ์  

 ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุอาจยงัคงถูกก าหนดใหร้ายงานคุณ หรอื  

 Ombudsman อาจแนะน าผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณไม่ใหร้ายงานคุณ  

จะเกดิอะไรขึน้หากฉันถูกรายงานไปที ่Department of Home Affairs 

หากคณุไดร้บัแจง้วา่ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุไดร้ายงานคณุ วซีา่ของคณุอาจถูกพจิารณายกเลกิ  

หากวซีา่ของคณุถูกพจิารณายกเลกิ Department of Home Affairs จะสง่หนังสอืแจง้เพือ่ใหโ้อกาสคณุ

ใหข้อ้มูลเกีย่วกบัสถานการณข์องคุณ  ขอ้มูลนีท้ีเ่กีย่วกบัสถาณการณข์องคุณจะถูกน ามาพจิารณา คุณ

ตอ้งตอบภายในกรอบเวลาที ่Department of Home Affairs ก าหนดมเิชน่น้ันวซีา่ของคุณอาจถูก

ยกเลกิ  สิง่ส าคญัคอืรายละเอยีดการตดิตอ่ของคุณตอ้งเป็นปัจจุบนัเสมอ  และตอ้งแน่ใจวา่คณุยงัคงปฏบิตัิ

ตามเงือ่นไขของวซีา่ของคณุอย่างต่อเน่ือง คุณสามารถหาขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการศกึษาในออสเตรเลยี

ไดท้ีเ่ว็บไซต ์homeaffairs.gov.au 

มใีครอกีทีส่ามารถชว่ยฉันได ้

คณุสามารถหารายชือ่ลงิคท์ีเ่ป็นประโยชน์3 ซ ึง่เช ือ่มตอ่กบัองคก์รอืน่ๆ ทีอ่าจชว่ยคณุไดใ้นเว็บไซตข์องเรา  

ค าแนะน าส าหรบันักเรยีนตา่งชาต ิ

 อา่นนโยบายความกา้วหนา้ในหลกัสตูรของผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณ และใหแ้น่ใจว่า

คณุเขา้ใจนโยบายฯ หากคณุมขีอ้สงสยัใดๆ เกีย่วกบัเร ือ่งนี ้ใหถ้ามผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษา

ของคณุ  

 แน่ใจว่าคุณเขา้ใจค าจ ากดัความของผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณ ในเร ือ่ง ‘ความกา้วหนา้

ในหลกัสตูรทีเ่ป็นทีน่่าพอใจ’ และ ‘ความกา้วหนา้ในหลกัสตูรทีไ่ม่เป็นทีน่่าพอใจ’  หากคณุไม่รู ้

วา่คณุตอ้งบรรลมุาตรฐานอะไร ก็ขอใหผู้ใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณอธบิายใหค้ณุฟัง  

 แน่ใจว่าคุณรูร้ะยะเวลาทีผู่ใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุจะตรวจสอบความกา้วหนา้ใน

หลกัสตูร วา่ เป็นชว่งหา้สปัดาหข์องการเรยีนหรอืไม่ หรอืเป็นระยะเวลา 10 สปัดาห ์หรอื เป็น

ภาคการศกึษาระยะเวลา 26 สปัดาห ์หรอืเป็นระยะเวลารวมทัง้หมดของหลกัสูตรของคณุ หาก

คณุไม่รู ้ใหถ้ามผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณ  

                                                           
2 http://www.ombudsman.gov.au/about/our-history/state-and-territory-ombudsmen  
3 http://www.ombudsman.gov.au/about/overseas-students/useful-links  

http://www.ombudsman.gov.au/about/our-history/state-and-territory-ombudsmen
https://www.homeaffairs.gov.au/trav/stud
http://www.ombudsman.gov.au/about/our-history/state-and-territory-ombudsmen
http://www.ombudsman.gov.au/about/overseas-students/useful-links
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 แจง้ขอ้มูลการตดิตอ่ของคุณในปัจจุบนัต่อผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาเสมอ ซ ึง่จะชว่ยใหม้ั่นใจได ้

วา่คณุไดร้บัขอ้มูลจากผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาทีถู่กสง่มาใหคุ้ณ  

 หากคณุเร ิม่ประสบกบัปัญหาใดๆ ในหลกัสตูรการเรยีนของคุณ ใหพู้ดคยุกบัผูใ้หบ้รกิารดา้น

การศกึษาของคณุเกีย่วกบัปัญหาและขอความชว่ยเหลอื  

 ใหค้วามรว่มมอืกบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณหากผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาขอใหคุ้ณ

มาประชมุเพือ่พูดคยุเกีย่วกบัความกา้วหนา้ในหลกัสตูรของคุณ หรอืขอใหคุ้ณนัดเจอกบั

เจา้หนา้ทีค่นหน่ึง  ใหร้บีท า—อย่ารอจนสายเกนิไป น่ีเป็นโอกาสของคุณทีจ่ะไดร้บัความ

ชว่ยเหลอืและสนับสนุนเพือ่ปรบัปรงุความกา้วหนา้ในหลกัสตูรของคณุ เพือ่ใหค้ณุสามารถ

หลกีเลีย่งการถูกรายงานได ้ 

 จงซือ่สตัยต์อ่ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณ และบอกถงึสิง่ทีก่ าลงัเกดิขึน้ และวา่ท าไมคณุ

จงึก าลงัมปัีญหากบัการศกึษาของคุณ ปัญหาอาจเกดิจาก 

* การคดิถงึบา้น     * ปัญหาความสมัพนัธ ์

* ความเจ็บป่วย     * การไม่เขา้ใจหลกัสตูรของคณุ หรอื  

* ปัญหาอืน่ๆ ทีค่ณุก าลงัประสบ  

ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคณุควรพยายามชว่ยเหลอืคณุในปัญหาต่างๆ เหลา่นี ้หรอืบอกคุณ

เกีย่วกบัหน่วยงานอืน่ๆ ทีใ่หบ้รกิารชว่ยเหลอื ซ ึง่คุณสามารถตดิตอ่ได ้เชน่ หน่วยงานการให ้

ค าปรกึษา  

 หากผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณบอกคุณว่ามคีวามเสีย่งทีค่ณุจะไม่กา้วหนา้ในหลกัสตูร

ใหเ้ป็นทีน่่าพอใจได ้ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาควรเสนอกลยุทธแ์ทรกแซงใหแ้กค่ณุ  กลยุทธ ์

แทรกแซงถูกออกแบบมาเพือ่ชว่ยคุณใหป้รบัปรงุความกา้วหนา้ในหลกัสตูรของคณุ ใหร้บัสิง่ทีผู่ ้

ใหบ้รกิารดา้นการศกึษาเสนอแก่คณุ และท าสิง่ทีผู่ใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาขอใหค้ณุท าเพือ่

ปรบัปรงุความกา้วหนา้ในหลกัสตูรของคุณ  

 ปฏบิตัติามกลยุทธแ์ทรกแซงทีผู่ใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาของคุณเสนอแกคุ่ณหรอืบอกคณุ หาก

ผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษาใหค้ณุปฏบิตัติามแผนการแทรกแซงหรอืสญัญาการเรยีนรู ้ใหแ้น่ใจ

วา่คณุท าตามตามแผนหรอืสญัญาเหลา่นี ้

คน้หาขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซต ์ombudsman.gov.au. 

โปรดทราบ: เอกสารฉบบันีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นแนวทางเท่าน้ัน ดว้ยเหตุนี ้จงึไม่ควรเช ือ่ถอืขอ้มูลนีใ้นฐานะค าแนะน า

ดา้นกฎหมาย หรอืถอืว่าใชแ้ทนค าแนะน าทางกฎหมายในแตล่ะกรณี  ในขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายอนุญาต 

Commonwealth Ombudsman จะไม่รบัผดิต่อความสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการเช ือ่ถอืเอกสารนี ้

ส าหรบัพระราชบญัญตัฉิบบัล่าสุดทีถ่กูอา้งถงึนี ้โปรดหาอา่นไดจ้าก Federal Register of Legislation   
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