ฉบับปรับปรุง 20 มิ.ย. 2565
กำหนดกำร
รับสมัครเพื่อขอหนังสือรับรองคุณสมบัติประกอบกำรสมัคร
โครงกำรตรวจลงตรำทำงำนและท่องเที่ยวไทย – ออสเตรเลีย ประจำปี 2565
(Work and Holiday Visa Thailand – Australia 2022)
กำหนดกำร

กำรดำเนินงำน

จำนวน

ครั้งที่ 1/2565
17 มิถุนายน 2565
22 – 30
มิถุนายน 65

- ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร
จำกัดจำนวน
2,000 คน/วัน
(รวม 2 โครงการ)
1,000 คน
สารอง 300 คน

(กดโควตำจริง)

- เปิดระบบลงทะเบียนขอรับ username และ password
เปิดระบบ 22 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น.
ปิดระบบ 30 มิ.ย. 65 เวลา 16.00 น.
- ทดสอบ ระบบสมัครออนไลน์ เปิดระบบเวลา 09.00 – 15.00 น.
(หรือปิดระบบเมื่อครบจำนวน)
*เป็นทางเลือกแก่ผสู้ มัคร จะทดสอบหรือไม่ทดสอบก็ได้
- สมัครออนไลน์ เปิดระบบเวลา 09.00 – 15.00 น.
(หรือปิดระบบเมื่อครบจำนวน)

26 กรกฎาคม 65

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับโควตาและสารอง

1,000 คน
สารอง 300 คน

- ผู้ได้รับโควตา 1,000 คน และสารอง 300 คน
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไทย แบบด่วนพิเศษ (EMS) และอีเมล
นับวันที่ประทับตราส่งเอกสาร ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 65
- ผู้สมัครแจ้งหมายเลขการจัดส่งเอกสารผ่านฟอร์มออนไลน์

1,000 คน
สารอง 300 คน

15 – 31
สิงหาคม 65

- การตรวจเอกสารพิจารณาคุณสมบัติ

1,000 คน
สารอง 300 คน

กันยายน 65

- ประกาศผลการพิจารณาผ่านทางระบบออนไลน์
- ออกหนังสือรับรอง (มีอายุการใช้งาน 90 วัน)
- ผู้ผ่านคุณสมบัติ มารับหนังสือรับรองด้วยตนเอง
กาหนด 3 วันทาการ ณ ชั้น 1 อาคารกระทรวง พม.

1,000 คน

- จะประกาศกาหนดการให้ทราบอีกครั้ง
- ผู้สมัครลงทะเบียนรับ username/password

1,000 คน
สารอง 300 คน

12 กรกฎาคม 65
(ทดสอบกดโควตำ)

26 กรกฎำคม 65

27 กรกฎาคม –
5 สิงหาคม 65

1,000 คน
สารอง 300 คน

ครั้งที่ 2/2565
ตุลำคม 65

*เฉพำะผู้ที่ไม่เคยสมัคร username/password ออสเตรเลีย ครั้งที่ 1/2565
คนที่สมัคร ออสเตรเลีย ครั้งที่1/2565 ให้ใช้ username/password เดิม

ฉบับปรับปรุง 20 มิ.ย. 2565
-2หมำยเหตุ:

1. ผู้สมัครขอหนังสือรับรองโครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 1/2565 ไม่สามารถสมัคร
ลงทะเบี ยนโครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจาปี 2565 ได้ หากพบการสมั คร
2 โครงการ จะถูกตัดสิทธิ์ทั้ง 2 โครงการ
2. ผู้สมัครขอหนังสือรับรองโครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 1/2565 ที่ไม่ได้โควตา
หรื อ ไม่ ผ่ า นการพิ จารณาคุ ณสมบั ติ สามารถสมั ครโครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลี ย
ครั้งที่ 2/2565 ได้ *ยกเว้นผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองคุณสมบัติ ครั้งที่ 1/2565 แล้ว จะไม่สามารถสมัครโครงการ
ครั้งที่ 2/2565 ในเดือนตุลาคม 2565 ได้
3. ผู้สมัครต้องศึกษำคุณสมบัติและเอกสำรประกอบกำรสมัครเพื่อขอหนังสือรับรองจำกกรมกิจกำรเด็กและ
เยำวชนก่อนจะทำกำรสมัคร โดยคุณสมบัติและเอกสำรประกอบกำรยื่นขอหนังสือรับรองต้องเป็นไปตำมที่
กรมกิจกำรเด็กและเยำวชนกำหนด สำมำรถศึกษำรำยละเอียดได้จำกท้ำยประกำศนี้
4. ผู้สมัครต้องลงทะเบียนล่วงหน้ำตำมวันที่กำหนด เพื่อขอกำหนด Username และ Password สำหรับ
ใช้เฉพำะบุคคลในกำรสมัครออนไลน์ (กดโควตำ)
5. ผู้ ส มัครต้องกรอกข้อมูล ให้ถูกต้องและครบถ้ว นในการสมัครออนไลน์ มิฉะนั้น จะไม่ส ามารถกดยืนยัน
การสมัครได้ และหากมีการตรวจสอบภายหลังพบว่ าเป็นการเจตนากรอกข้อมูล ไม่ครบถ้ว น สามารถ
พิจารณาตัดสิทธิ์ได้ในขั้นตอนการตรวจเอกสาร
6. กาหนดการอาจมีการเปลี่ย นแปลง โดยจะประกาศให้ ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน www.dcy.go.th
7. กำรตรวจสอบเอกสำร ดย. จะพิจำรณำเอกสำรของผู้ที่ได้รับโควตำและสำรอง หลังจำกได้รับเอกสำร
ทำงไปรษณีย์ไทย (EMS) แล้วเท่ำนั้น ไม่มีนโยบายตรวจเอกสารก่อนกาหนดส่งเอกสารทุกกรณี

กลุ่มกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงประเทศ
กองส่งเสริมกำรพัฒนำและสวัสดิกำรเด็ก เยำวชน และครอบครัว
กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน (ดย.) กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
โทรศัพท์: 0 2253 9115
อีเมล: WAH2022.dcy@gmail.com
(ติดต่อในวันและเวลำรำชกำร)

