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การสมัครเพื่อขอรับหนังสือรับรองคุณสมบัติประกอบการสมัคร
โครงการตรวจลงตราทางานและท่องเที่ยวไทย – ออสเตรเลีย ประจาปี 2565
(Work and Holiday Visa Thailand – Australia 2022)
************************
1. ที่มาของโครงการ
ด้วยรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย ได้จัดทาข้อตกลงร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. 2548 ในการจัดทาโครงการตรวจ
ลงตราหนังสือเดินทางการทางาน และท่องเที่ยวไทย – ออสเตรเลีย ภายใต้ข้อตกลง “Work and Holiday Visa” เพื่อเปิดโอกาส
ให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว และทางานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศ
ออสเตรเลีย ได้ไม่เกิน 12 เดือน โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์ สามารถปรับตัวและ
เข้ า ใจในวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า ง ได้ ฝึ ก การใช้ ชี วิ ต อยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในต่ า งประเทศ และฝึ ก ฝนการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ รวมทั้ ง มี
ประสบการณ์ การทางานในต่างประเทศ โดยกาหนดจานวนเยาวชนไทยเข้าร่ว มโครงการ Work and Holiday Visa ไทย –
ออสเตรเลีย ปีละ 500 คน และในเดือนตุลาคมปี 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีการขยายโควตาเป็น 2,000 คน
2. คุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี
(อายุยังไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย)
2.3 สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2.4 มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.5 ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
2.6 มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จานวน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
2.7 มีความประพฤติและสุขภาพดี
3. หลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย.
ตามข้อตกลงของโครงการฯ ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย จะต้องแนบ
หลักฐาน หนังสือรับรองคุณสมบัติ ซึ่งออกให้โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) ทั้งนี้ การสมัครขอรับหนังสือรับรองคุณสมบัติดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องยื่นแสดงเอกสารสาคัญ ดังนี้

/3.1 ใบสมัคร...
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-23.1 ใบสมัคร (พิมพ์จากระบบการสมัคร) 1 ชุด
3.2 แผนการเดินทางโดยคร่าวและประเภทงานที่สนใจจะทาระหว่างเข้าร่วมโครงการ
(เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า A4 เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
3.3 บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว (สามารถดาวน์โหลดจากระบบการสมัคร)
3.4 สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
3.5 สาเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ กรณีสาเร็จการศึกษาแล้วยังไม่ได้รับปริญญาบัตร สามารถใช้สาเนาใบรับรอง
การสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแทนได้
3.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
3.7 สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.8 สาเนาหนังสือเดินทาง (ทีย่ ังไม่หมดอายุการใช้งาน)
3.9 หนั งสื อรั บ รองฐานะการเงินจากธนาคาร เป็น ชื่อบัญชีของผู้ สมัคร ประเภทออมทรัพย์ ระบุจานวนเงิน
แปลงมูลค่าเป็ นดอลลาร์ ออสเตรเลี ยแล้ ว ต้องไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลี ย จานวน 1 ฉบับ
(ฉบับจริงที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น อายุไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่สมัครโควตาออนไลน์)
*ไม่รับพิจารณาเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์จากแอพพลิเคชั่นของธนาคาร

3.10 สาเนาหลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ 1 ฉบับ
โดยต้องแนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
1) สาเนาผลการสอบ IELTS คะแนนแต่ละทักษะ ไม่ต่ากว่า 4.5 (อายุไม่เกิน 1 ปี)
2) สาเนาผลการสอบ TOEFL iBT ระดับคะแนน ไม่ต่ากว่า 32 (อายุไม่เกิน 1 ปี)
3) สาเนาผลการสอบ PTE Academic คะแนนแต่ละทักษะ ไม่ต่ากว่า 30 (อายุไม่เกิน 1 ปี)
4) สาเนาผลการสอบ Cambridge English: CAE คะแนนแต่ละทักษะ ไม่ต่ากว่า 147 (อายุไม่เกิน 1 ปี)
 ต้องมีผลการสอบประเภท 1) ถึง 4) ก่อนวันสมัครโควตาออนไลน์ (วันที่ 26 ก.ค. 65)
 ผลการสอบประเภท 1) ถึง 4) ต้องมีอายุการใช้งานถึงวันสมัครโควตาออนไลน์ (วันที่ 26 ก.ค. 65)

5) สาเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
จากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร สามารถแนบ
สาเนาผลการเรียนหรือใบรับรองการสาเร็จการศึกษาแทนได้)
6) สาเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับอนุปริญญา/ปริญญา/ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หลักสูตรเต็มเวลาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี
7) สาเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อการเรียนการสอน ระยะเวลา 5 ปี
8) สาเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และ
หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน
/ผู้สมัคร...
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ผู้สมัครต้องรับรองด้วยตนเองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้นก่อนยื่นใบสมัคร หากตรวจสอบ
ในภายหลังพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครไม่ครบถ้วน
หรือเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ
หมายเหตุ:

1. ส่งสาเนาและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับ โดยไม่เขียนทับข้อความสาคัญในเอกสาร
2. เอกสารหลักฐานการขอวีซ่าอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
ประจาประเทศไทย ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางรายละเอียด ดังนี้

WAH Visa (462)

1ST WAH Visa (462)

Latest News

Visas & Immigration

4. วิธีการ/ขั้นตอนการรับสมัคร
4.1 ลงทะเบียนเพื่อขอรับ username และ password (วันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2565)
 ผู้สมัครจะต้องเลือกสมัครเพียง 1 โครงการเท่านั้น หากได้รับ Username และ Password โครงการนี้แล้ว
จะไม่สามารถสมัครโครงการ Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์ ได้อีก และไม่สามารถยกเลิก
หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
 ระบบลงทะเบียน เปิดวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. จากัดจานวนผู้สมัคร วันละ 2,000 username
(รวม 2 โครงการ) โดยระบบจะแสดงจานวนผู้ลงทะเบียน (ล่าสุด) หากครบ 2,000 คน/วัน แล้ว จะสามารถทา
การลงทะเบียนได้ในวันถัดไป จนกว่าจะสิ้นสุดกาหนดปิดลงทะเบียนวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.
ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับ username และ password จึงจะสามารถสมัครออนไลน์ได้ โดยลงทะเบียน
ทางเว็บไซต์ กรมกิจการเด็ กและเยาวชน www.dcy.go.th การกรอกข้อมูลเพื่อขอรั บ username และ password
ผู้สมัครควรเตรียมพร้อมข้อมูลส่วนตัว ดังนี้
1) ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง สวมใส่ชุดสุภาพ และไม่เกิน 3 เดือน (ขนาดไฟล์ภาพ ประมาณ 200x265 pixel)
2) เลขบัตรประจาตัวประชาชน
3) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทยและอังกฤษ สะกดคานาหน้าและชื่อตามหนังสือเดินทาง)
4) อีเมล แนะนาให้ใช้ @gmail.com และตรวจทานการสะกดชื่ออีเมลให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุปสรรคทางระบบ
 เมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ผู้สมัครจะได้รับอีเมลอัตโนมัติแจ้ง username และ password เพื่อนาไปสมัคร
ออนไลน์ (กดโควตา) ตามข้อ 4.2 และ 4.3 หากผู้สมัครไม่ได้รับอีเมลอัตโนมัติ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่ออีเมล: WAH2022.dcy@gmail.com ช่องทางเดียวเท่านั้น
หัวข้ออีเมล: การลงทะเบียนขัดข้อง
แจ้งหมายเลขผู้สมัคร AUS….. ชื่อ-สกุล อีเมล และลักษณะของปัญหา
/4.2 การทดสอบ...
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4.2 การทดสอบการสมัครออนไลน์ (ทดสอบกดโควตา) (วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เปิดระบบเวลา 09.00 – 15.00 น.)
เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ตามข้อ 4.1 ทางเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน www.dcy.go.th หากมีผู้สมัครครบเต็มจานวน 1,000 คน สารอง 300 คน ระบบจะปิดทาการรับสมัครทันที
(ผู้สมัครอาจเลือกที่จะทาการทดสอบหรือไม่ทดสอบการสมัครก็ได้)
4.3 การสมัครออนไลน์ หรือ กดโควตา **วันจริง** (วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เปิดระบบเวลา 09.00 – 15.00 น.)
ผู้สมัครเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่ได้รับ ตามข้อ 4.1 ทางเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
www.dcy.go.th หากมีผู้สมัครครบเต็มจานวน 1,000 คน สารอง 300 คน ระบบจะปิดทาการรับสมัครทันที
 ผู้สมัครต้องเข้าระบบเพื่อสมัครออนไลน์ครั้งนี้ เพื่อรับโควตาจานวน 1,000 คน สารอง 300 คน
 ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น จะไม่สามารถกดยืนยันการสมัครได้ และหาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นการเจตนากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน สามารถพิจารณาตัดสิทธิ์ได้ในขั้นตอน
การตรวจเอกสาร
 กรณีที่มีผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ในขั้นตอนการตรวจเอกสารเจ้าหน้าที่ ดย.
มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้สมัครในลาดับนั้น
4.4 เอกสารประกอบการสมัครออนไลน์
ในการกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครควรเตรียมพร้อมข้อมูลส่วนตัว ดังนี้
1) เลขประจาตัวประชาชน
2) ชื่อ – สกุล (ภาษาไทยและอังกฤษ สะกดคานาหน้าชื่อและชื่อตามหนังสือเดินทาง)
3) วัน เดือน ปีเกิด
4) ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อม เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ e-mail address
6) ข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
7) ข้อมูลบุคคลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
4.5 วิธีการสมัคร
เว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) www.dcy.go.th โปรดสแกน QR Code เพื่อเปิดเอกสารแนบ
1. ขั้นตอนการสมัครขอรับ username & password
2. การสมัครออนไลน์ (กดโควตา)
3. การตรวจสอบสถานะ การสมัครและผลการพิจารณา
https://bit.ly/3O8zEZE
/4.6 การส่งเอกสาร ...
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4.6 การส่งเอกสาร (วันที่ 27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565)
ผู้ทไี่ ด้โควตา จานวน 1,000 คน และสารอง 300 คน จะต้องตรวจสอบเอกสารและจัดส่งเอกสาร ดังนี้
1) ใบปะหน้าเอกสาร
2) ใบสมัคร (พิมพ์จากการสมัครออนไลน์)
3) บันทึกข้อตกลง (ดาวน์โหลดไฟล์จากระบบการสมัคร) พร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัคร ผู้ปกครอง และพยาน
4) เอกสารและหลักฐานการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย. ตามที่ระบุใน ข้อ 3 โดยรับรองสาเนาทุกฉบับ
จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไทยและสแกนสาเนาเอกสารส่งมาตามกาหนด ดังนี้

1) ไปรษณีย์ไทย แบบด่วนพิเศษ (EMS) ประทับตราไม่เกินวันที่ 5 สิงหาคม 2565
โดยเขียนรายละเอียดในส่วนของผู้รับจดหมาย ปรากฏตามตัวอย่างด้านล่าง
ชื่อและที่อยู่ผู้รับ....
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม.
กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ชั้น 16 โซน A
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร

10100
(เขียนมุมขวาล่าง)

รหัสผู้สมัคร AUS….…….…….
(ใบสมัครโครงการ Work and Holiday Visa)

 เมื่อจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไทย แบบด่วนพิเศษ (EMS) แล้ว ผู้สมัครต้องแจ้ งข้อมูล หมายเลขพั สดุ
ในแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งเอกสารและการติดตามเอกสารได้

https://forms.gle/c1Ag3oViqU3Vr1gg8

สาหรับ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย เท่านั้น

2) ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล: WAH2022.dcy@gmail.com
ระบุหัวข้ออีเมล: ส่งใบสมัคร AUS…XXX…. ชื่อ-นามสกุล
*พร้อมแนบไฟล์สาเนาเอกสารที่ระบุในข้อ 3 (ชุดเดียวกับทีส่ ่งทางไปรษณีย์ EMS)
/4.7 การรับ...
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4.7 การรับหนังสือรับรองคุณสมบัติ (ภายในเดือนกันยายน 2565 กาหนด 3 วันทาการ)
ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับอีเมลแจ้งกาหนดการรับหนังสือรับรอง ผู้ผ่านคุณสมบัติต้องเดินทางมารับหนังสือรับรอง
ด้วยตนเอง หรือมอบอานาจให้บุคคลอื่นมารับแทนได้
สถานที:่ ชั้น 1 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ตึกใหม่ กระทรวง พม.)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
1) แสดงบัตรประจาตัวประชาชน
2) กรณีให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องทาหนังสือมอบอานาจ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
3) ลงลายมือชื่อรับหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ ดย.
ทั้งนี้ หลักฐานประกอบการขอตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) ประเภท Work and Holiday Visa (Subclass 462)
เป็นไปตามเกณฑ์หรือข้อกาหนดของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
 ผู้ที่รับหนังสือรับรองคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จะต้องยื่นคาร้องออนไลน์ของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศออสเตรเลีย
ผ่านทาง https://immi.homeaffairs.gov.au
 ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองตลอดระยะเวลาของการพักอาศัยในประเทศออสเตรเลีย
ทั้งการเดินทาง ค่าครองชีพ และการประกันสุขภาพ ต้องหาที่พักและสมัครงานด้วยตนเอง สามารถท่องเที่ยวสลับกับ
การทางาน และระยะเวลาการทางานกับนายจ้างให้ถือปฏิบัติตามข้อกาหนดล่าสุดของออสเตรเลีย
หมายเหตุ

1. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดประเทศออสเตรเลีย
2. สถานที่ติดต่อ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
181 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2344 6300

คาเตือน

1. วีซ่าประเภทนี้ มิใช่วีซ่าทางาน โปรดศึกษาข้อกาหนดของวีซ่าและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ห้ามทาการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านบริษัทนายหน้าที่รับเป็นตัวกลางทาการสมัครและ/หรือจัดหาที่อยู่
ให้เด็ดขาด เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและอาจทาให้ไม่ได้รับวีซ่า รวมทั้งอาจตกเป็นเหยื่อของ
กลุ่มมิจฉาชีพได้

