
NEW ZEALAND LICENSED IMMIGRATION ADVISERS

PROFESSIONAL STANDARDS

New Zealand licensed immigration advisers are skilled people who have met 
immigration adviser competency standards and who follow a professional code  
of conduct.

Your New Zealand immigration adviser must either be licensed with the Immigration 
Advisers Authority (the Authority) or exempt. To check if a person is licensed or to 
see exempt groups, visit the Authority’s website www.iaa.govt.nz.

The Licensed Immigration Advisers 
Code of Conduct 
The code of conduct ensures that your licensed 
immigration adviser will:

 › show you evidence that they are licensed

 › be honest, professional, diligent and respectful 

 › conduct themselves with due care and in a  
timely manner

 › provide you with objective advice

 › declare any conflicts of interest, including any 
commission they will receive, and seek your approval 
to continue to act for you

 › provide you with a written agreement for you to sign 
before any work is started which sets out the services 
to be provided and the fees 

 › charge fees that are fair and reasonable 

 › provide you with invoices with full descriptions of 
what the fees relate to

 › let you know when your application has been lodged 
and provide you with on-going timely updates

 › keep your personal documents safe and return them 
to you in a secure manner.

If you experience a problem with your licensed immigration 
adviser you should try and resolve it with them. 

Should you need help, contact the Authority.

Making a complaint to the Authority will not affect your 
visa application.

The Immigration Advisers Authority:
 › ensures that only suitable people are licensed to 

provide immigration advice

 › keeps a public register of licensed immigration 
advisers

 › develops and maintains competency standards and  
a code of conduct for licensed advisers

 › investigates and takes enforcement action against 
offences under the Immigration Advisers Licensing 
Act 2007, such as providing advice when neither 
licensed nor exempt

 › receives complaints about licensed immigration 
advisers and, if appropriate, refers them to the 
Immigration Advisers Complaints and Disciplinary 
Tribunal who will hear the complaint and may impose 
sanctions.

The Authority cannot help you with your visa application.

Visit www.iaa.govt.nz for more information and:

 › The Licensed Immigration Advisers Code of Conduct. 

Authority Contact Details
info@iaa.govt.nz   0508 422 422 
www.iaa.govt.nz  +64 9 925 3838 
  
 

at www.iaa.govt.nz to  
check if a person is licensed CLICK ON

licensed professional protected migrant



ผูใ้หค้  ำปรึกษำในดำ้นกำรยำ้ยถ่ินฐำนท่ีไดรั้บใบอนุญำตจำกประเทศนิวซีแลนด์: 
วำ่ดว้ยเร่ืองมำตรฐำนวชิำชีพ 

 

ผู้ให้ค ำปรึกษำในด้ำนกำรย้ำยถิ่นฐำนที่ได้รับใบอนุญำตจำกประเทศนิวซีแลนด์คือบุคคลที่มีทักษะควำมช ำนำญตำมมำตรฐำน
ของกำรให้ค ำปรึกษำในด้ำนกำรย้ำยถิ่นฐำนและปฏบัิตติำมจรรยำบรรณวชิำชีพของผู้ให้ค ำปรึกษำด้ำนด ำเนินเร่ืองกำรย้ำยถิ่น
ฐำน 
 
ผู้ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรย้ำยถิ่นฐำนในประเทศนิวซีแลนด์ของคุณต้องลงทะเบียนกับส ำนักงำนผู้ให้ค ำปรึกษำกำรย้ำยถิ่นฐำน (the 
Immigration Advisers Authority (IAA)) ของประเทศนิวซีแลนด์ หรือบุคคลนัน้เป็นผู้ได้รับกำรยกเว้น  คุณสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำ
บุคคลนัน้มีใบอนุญำตหรือเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้นหรือไม่ ได้ที่หน้ำเวบ็ไซต์ของส ำนักงำนผู้ให้ค ำปรึกษำกำรย้ำยถิ่นฐำน 
www.iaa.govt.nz  

 
จรรยำบรรณวิชำชีพของผู้ให้ค ำปรึกษำในด้ำนกำรย้ำยถ่ินฐำนที่ได้รับใบอนุญำต 

จรรยาบรรณวชิาชีพจะรับรองว่ำผู้ให้ค าปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐานของคุณจะ: 

*แสดงหลกัฐำนว่ำเขำไดรั้บใบอนุญำตอย่ำงถูกตอ้ง 

*ซ่ือสัตย ์มีควำมเช่ียวชำญ แข็งขนัและสุภำพ 

*ใหบ้ริกำรดว้ยควำมเอำใจใส่ท่ีเหมำะสมและดว้ยมำรยำทท่ีถูกกำลเทศะ 

*ใหค้ ำปรึกษำโดยอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นจริง ยุติธรรมและไม่อคติ 

*แจง้เกีย่วกบัผลประโยชนต่์ำงๆ รวมทั้งค่ำธรรมเนียมท่ีเขำจะไดรั้บและสอบถำมถึงกำรยินยอมจำกคุณเพ่ือจะด ำเนินกำรแทนคุณต่อไป 

*ท ำหนงัสือส ำหรับคุณเพ่ือเซ็นสัญญำอย่ำงถูกตอ้งกอ่นเร่ิมด ำเนินงำนใดๆ เพ่ือกำรแจกแจงรำยละเอียดของกำรใหบ้ริกำรและค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ 

*คิดค่ำธรรมเนียมต่ำงๆอย่ำงยุติธรรมและสมเหตุสมผล 

*ออกใบเสร็จของค่ำธรรมเนียมต่ำงๆพร้อมทั้งแจง้รำยละเอียดทั้งหมด 

*แจง้ใหคุ้ณทรำบเม่ือเขำย่ืนใบสมคัรของคุณแลว้และรำยงำนควำมคืบหนำ้ต่ำงๆท่ีเกดิข้ึนในเวลำท่ีเหมำะสม 

*เกบ็เอกสำรและขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณเป็นควำมลบัและคืนเอกสำรทั้งหมดใหก้บัคุณอย่ำงปลอดภยั 

 

ส ำนักงำนผู้ให้ค ำปรึกษำกำรย้ำยถิ่นฐำน  

*รับรองว่ำจะใหใ้บอนุญำตแกบุ่คคลท่ีมีควำมเหมำะสมในกำรให้ค าปรึกษาในด้านการย้ายถิ่นฐานเทา่นัน้ 

*ด าเนนิการและควบคุมการลงทะเบียนของผู้ให้ค าปรึกษาในด้านการย้ายถิ่นฐาน 

*พฒันำและรักษำมำตรฐำนควำมช ำนำญและจรรยำบรรณวิชำชีพส ำหรับผู้ให้ค าปรึกษาท่ีได้รับใบอนญุาต 

*สอบสวนและด ำเนินคดีละเมิดพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการลงทะเบียนของผู้ให้ค าปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐาน ปี ค.ศ. 2007(the Immigration Advisers Licensing Act 2007) 

เช่น กำรด ำเนินธุรกจิกำรใหค้ ำปรึกษำทั้งๆท่ีไม่มีใบอนุญำตและไม่ไดเ้ป็นบุคคลผูไ้ดรั้บกำรยกเวน้ 

*รับค ำร้องเรียนต่ำงๆเกีย่วกบัผูใ้หค้  ำปรึกษำในด้านการย้ายถิ่นฐานท่ีได้รับใบอนญุาตและหำกเห็นว่ำเหมำะสม จะส่งต่อค ำร้องเรียนนั้นๆแกศ่ำลว่ำดว้ยระเบียบวินยัและค ำร้องเรียนเกีย่วกบัผูใ้ห้
ค าปรึกษา(Advisers Complaints and Disciplinary Tribunal) เป็นผูพิ้จำรณำค ำร้องเรียนนั้นและอำจอนุมติัลงโทษตำมควำมผิดของผูใ้หค้  ำปรึกษำรำยนั้น 
เจา้หน้าที่ไม่สามารถช่วยเหลอืคุณเกี่ยวกบัใบสมคัรการขอวซ่ีาได้ 
 

 
 
 

หากคุณประสบปัญหากบัผูใ้หค้ าปรกึษาในดา้นการยา้ยถิน่ฐานที่ได้รบั
ใบอนุญาตของคุณ คุณควรพยายามแกปั้ญหานัน้กบัเขา แต่หากคุณตอ้งการ
ความช่วยเหลอื คุณสามารถตดิต่อเจา้หน้าที่ได ้โดยการส่งค ารอ้งเรยีนของ
คุณต่อเจา้หน้าที่จะไมม่ผีลกระทบใดๆต่อใบสมคัรการขอวซ่ิาของคุณแต่อยา่ง

ใด 

 
ท่ำนสำมำรถเยี่ยมชมเวบ็ไซต ์www.iaa.govt.nz ส ำหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม และ: 
จรรยาบรรณวชิาชีพของผู้ให้ค าปรึกษาในด้านการย้ายถิ่นฐานท่ีได้รับใบอนญุาต 

รายละเอียดส าหรบัติดต่อเจ้าหน้าท่ี 
info@iaa.govt.nz 

0508 422 422 
+64 9 925 3838 

 

http://www.iaa.govt.nz/


 
 
 

 
Internal Complaints Procedure 

 
 

1. If at any time you have a complaint about any of the services that we have 

undertaken to provide to you in accordance with our written agreement, you may 

make a complaint to our office by contacting us 

 

 by Emailing us at  info@JLmigration.com  

2. We will send you an acknowledgement of the receipt of your complaint within two (2) 

working days of receiving your complaint. 

 

3. We would be happy to meet with you at any time to discuss the nature of your 

complaint, so that we can attempt to resolve it fairly and promptly between 

ourselves. You can bring any support person you wish to have come with you to such 

a meeting. You are also welcome to bring a mediator to the meeting if you wish. 

 

4. We will formally reply to your complaint within 10 working days of meeting with you, 

or receiving the full details of your complaint. 

 

5. If you are not happy with our response to your complaint, and you feel that we have 

demonstrated one or more of the following grounds for complaint - negligence, 

incompetence, incapacity, dishonest and misleading behaviour, or have breached 

the Licensed Immigration Advisers Code of Conduct 2014 - you may send your 

complaint to the Immigration Advisers Authority (the Authority). 

 

6. Your complaint must be made to the Authority in writing and specify the ground or 

grounds that form the basis of your complaint against us. You can use the Complaint 

Form provided by the Authority to make a complaint. The grounds for complaint are 

further described in the Complaint Form which is available, together with other 

information on the complaints process, on the Immigration Advisers Authority 

website www.iaa.govt.nz  

 

7. Your complaint can be sent to the Authority at: 

 

The Registrar of Immigration Advisers 

Immigration Advisers Authority 

52 Symonds Street, Grafton, Auckland 

Auckland 1141, New Zealand  

Phone: 0508 422 422 (within New Zealand) 

Phone: +64 9 925 3838 (outside New Zealand). 

Email: info@iaa.govt.nz 

 Telephoning us  at  +66 2 116 5223 
 Writing to us at   JL Migration 

    17th Fl. 88 Paso Tower, Unit A4 
    Silom Road, Suriyawongse,     

 Bangrak, Bangkok 

    Thailand 

 

mailto:info@JLmigration.com
http://www.iaa.govt.nz/
mailto:info@iaa.govt.nz


 
 
 

 

ขัน้ตอนการร้องเรียน 
 

1. หากคณุมีข้อร้องเรียนใด ๆ เก่ียวกบับริการท่ีเราได้ด าเนินการให้กบัคณุตามข้อตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรของเราคณุ
สามารถร้องเรียนไปยงัที่บริษัทของเราได้โดยติดตอ่เรา 

 โดยทางอเีมลมาที ่   info@JLmigration.com  

2. ทางเราจะตอบกลบัการรับเร่ืองร้องเรียนภายใน 2 วนัท าการหลงัจากได้รับการร้องเรียน 
3. ทางเรายินดีทีจ่ะพบคณุได้ตลอดเวลาเพื่อหารือเก่ียวกบัลกัษณะการร้องเรียนของคณุเพื่อให้เราสามารถแก้ปัญหา

อยา่งเป็นธรรมและรวดเร็ว คณุสามารถน าบคุคลใด ๆ ที่คณุต้องการมาร่วมประชมุกบัคณุได้ คณุสามารถที่จะน าคน
กลางเข้าร่วมประชมุด้วยได้ถ้าคณุต้องการ 

4. ทางเราจะตอบค าร้องเรียนของคณุอยา่งเป็นทางการภายใน 10 วนัท าการหลงัจากที่ได้ประชมุกบัคณุหรือได้รับ
รายละเอียดทัง้หมดเก่ียวกบัการร้องเรียนของคณุ 

5. หากคณุไมพ่อใจกบัการตอบกลบัของเราตอ่การร้องเรียนของคณุและคณุรู้สกิวา่เราได้แสดงเหตผุลอยา่งน้อยหนึง่ข้อ
ตอ่ไปน้ส าหรับการร้องเรียนตอ่ไปนี ้การประมาท, ไร้ความสามารถ, การทจุริตหรือพฤติกรรมที่ไมซ่ือ่สตัย์และท าให้
เข้าใจผิดหรือการฝ่าฝืนกฏ Licensed Immigration Advisers Code of Conduct 2014 - คณุสามารถสง่ค า
ร้องเรียนของคณุไปยงัฝ่ายที่ปรึกษาด้านการตรวจเข้าเมือง (เจ้าหน้าที่ด้านการตรวจคนเข้าเมือง). 

6. การร้องเรียนของคณุต้องกระท าตอ่ผู้มีอ านาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรและระบเุหตผุลหรือแบบฟอร์มที่เป็นพืน้ฐานของ
การร้องเรียนตอ่เรา คณุสามารถใช้แบบฟอร์มร้องเรียนที่จดัเตรียมโดยผู้มีอ านาจเพื่อร้องเรียน ค าร้องเรียนจะอธิบาย
เพิ่มเติมในแบบฟอร์มการร้องเรียนซึง่พร้อมใช้กบัข้อมลูอื่น ๆ เก่ียวกบักระบวนการร้องเรียนในเว็บไซต์ของ 
Immigration Advisers Authority www.iaa.govt.nz  

7. การร้องเรียนของคณุสามารถจดัสง่ไปยงัผู้มีอ านาจได้ที่: 
 

The Registrar of Immigration Advisers 

Immigration Advisers Authority 

52 Symonds Street, Grafton, Auckland 

Auckland 1141, New Zealand  

Phone: 0508 422 422 (within New Zealand) 

Phone: +64 9 925 3838 (outside New Zealand). 

Email: info@iaa.govt.nz 

Silom Road, Suriyawongse,
Bangrak, Bangkok
Thailand

 ทางโทรศพทั ์ที่เบอร์   +66 2 116 5223 
 สง่เอกสารมาที ่  JL Migration

    17Fl. 88 Paso Tower, Unite A4 

mailto:info@JLmigration.com
http://www.iaa.govt.nz/
mailto:info@iaa.govt.nz
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