
ฉบับปรับปรุง 20 มิ.ย. 2565 
ก ำหนดกำร 

รับสมัครเพื่อขอหนังสือรับรองคุณสมบัติประกอบกำรสมัคร 
โครงกำรตรวจลงตรำท ำงำนและท่องเที่ยวไทย – ออสเตรเลีย ประจ ำปี 2565 

(Work and Holiday Visa Thailand – Australia 2022) 
 

ก ำหนดกำร  กำรด ำเนินงำน จ ำนวน 

คร้ังที่ 1/2565 

17 มิถุนายน 2565 - ประชาสมัพันธ์การเปดิรับสมัคร  

22 – 30 
มิถุนายน 65 

- เปิดระบบลงทะเบยีนขอรับ username และ password  
เปิดระบบ 22 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น.   
ปิดระบบ 30 มิ.ย. 65 เวลา 16.00 น. 

จ ำกัดจ ำนวน 
2,000 คน/วัน 
(รวม 2 โครงการ) 

12 กรกฎาคม 65 
(ทดสอบกดโควตำ) 

- ทดสอบ ระบบสมัครออนไลน ์เปดิระบบเวลา 09.00 – 15.00 น. 
(หรือปิดระบบเมื่อครบจ ำนวน)  
*เป็นทางเลือกแก่ผูส้มัคร จะทดสอบหรือไม่ทดสอบก็ได้ 

1,000 คน 
ส ารอง 300 คน 

26 กรกฎำคม 65 
(กดโควตำจริง) 

- สมัครออนไลน ์เปิดระบบเวลา 09.00 – 15.00 น. 
(หรือปิดระบบเมื่อครบจ ำนวน) 

1,000 คน 
ส ารอง 300 คน 

26 กรกฎาคม 65 - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับโควตาและส ารอง 1,000 คน 
ส ารอง 300 คน 

27 กรกฎาคม –  
5 สิงหาคม 65 

- 
 
 
- 

ผู้ไดร้ับโควตา 1,000 คน และส ารอง 300 คน 
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไทย แบบด่วนพิเศษ (EMS) และอีเมล 
นับวันท่ีประทับตราส่งเอกสาร ภายในวันท่ี 5 สิงหาคม 65  
ผู้สมคัรแจ้งหมายเลขการจดัส่งเอกสารผ่านฟอร์มออนไลน ์

1,000 คน 
ส ารอง 300 คน 

15 – 31  
สิงหาคม 65 

- การตรวจเอกสารพิจารณาคณุสมบัติ 
 

1,000 คน 
ส ารอง 300 คน 

กันยายน 65 - 
- 
- 

ประกาศผลการพิจารณาผ่านทางระบบออนไลน ์
ออกหนังสือรับรอง (มีอายุการใช้งาน 90 วัน) 
ผู้ผ่านคณุสมบัติ มารับหนังสือรับรองด้วยตนเอง  
ก าหนด 3 วันท าการ ณ ช้ัน 1 อาคารกระทรวง พม.  
 

1,000 คน  
 

คร้ังที่ 2/2565 

ตุลำคม 65 - 
- 

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

 

1,000 คน  
ส ารอง 300 คน 
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หมำยเหตุ: 

1. ผู้สมัครขอหนังสือรับรองโครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 1/2565 ไม่สามารถสมัคร

ลงทะเบียนโครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจ าปี 2565 ได้ หากพบการสมัคร  

2 โครงการ จะถูกตัดสิทธิ์ทั้ง 2 โครงการ  

2. ผู้สมัครขอหนังสือรับรองโครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 1/2565 ที่ไม่ได้โควตา

หรือไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ  สามารถสมัครโครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย  

ครั้งที่ 2/2565 ได้ *ยกเว้นผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองคุณสมบัติ ครั้งที่ 1/2565 แล้ว จะไม่สามารถสมัครโครงการ 

ครั้งที่ 2/2565 ในเดือนตุลาคม 2565 ได้ 

3. ผู้สมัครต้องศึกษำคุณสมบัติและเอกสำรประกอบกำรสมัครเพื่อขอหนังสือรับรองจำกกรมกิจกำรเด็กและ

เยำวชนก่อนจะท ำกำรสมัคร โดยคุณสมบัติและเอกสำรประกอบกำรยื่นขอหนังสือรับรองต้องเป็นไปตำมที่

กรมกิจกำรเด็กและเยำวชนก ำหนด สำมำรถศึกษำรำยละเอียดได้จำกท้ำยประกำศนี้ 

4. ผู้สมัครต้องลงทะเบียนล่วงหน้ำตำมวันที่ก ำหนด เพื่อขอก ำหนด Username และ Password ส ำหรับ

ใช้เฉพำะบุคคลในกำรสมัครออนไลน์ (กดโควตำ) 

5. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนในการสมัครออนไลน์ มิฉะนั้น จะไม่สามารถกดยืนยัน 

การสมัครได้ และหากมีการตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นการเจตนากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน สามารถ

พิจารณาตัดสิทธิ์ได้ในข้ันตอนการตรวจเอกสาร 

6. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและ

เยาวชน www.dcy.go.th 

7. กำรตรวจสอบเอกสำร ดย. จะพิจำรณำเอกสำรของผู้ที่ได้รับโควตำและส ำรอง หลังจำกได้รับเอกสำร

ทำงไปรษณีย์ไทย (EMS) แล้วเท่ำนั้น ไม่มีนโยบายตรวจเอกสารก่อนก าหนดส่งเอกสารทุกกรณี 

 

 

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

http://www.dcy.go.th/

