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วซีา่เพอืท่องเทยีวและทํางาน (ประเภท 462) 

ขอ้มูลและรายการเอกสารประกอบใบสมคัร  
(สําหรบัประเทศไทย) 
ผูส้มคัรขอวซีา่เพอืทอ่งเทยีวและทํางาน ประเภท 462 

โครงการ Work & Holiday ไทย – ออสเตรเลยี เป็นโครงการแลกเปลยีนทเีปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไทย สามารถ
เดนิทางไปทอ่งเทยีวและทาํงานในประเทศออสเตรเลยี วซีา่นีเป็นวซีา่ชวัคราวทสีนับสนุนใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการได ้
แลกเปลยีนวฒันธรรมทแีตกตา่งและสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งออสเตรเลยีและประเทศทเีขา้โครงการแลกเปลยีน 
ซงึรวมถงึประเทศไทย 

วซีา่นีอนุญาตให ้
 พํานักอาศยัในออสเตรเลยีไดน้านถงึ 12 เดอืน 

 สามารถทาํงานกบัผูว้า่จา้งคนเดยีวกนัไดส้งูสุดไม่เกนิ 6 เดอืน 
 สามารถเขา้เรยีนโดยไม่เกนิ 4 เดอืน 
 สามารถเดนิทางเขา้/ออกประเทศออสเตรเลยีไดห้ลายครงัภายในระยะเวลาทอีนุมตั ิ

 สามารถยนืใบสมคัรวซีา่ประเภทนีไดอ้กีเป็นครงัทสีอง ในกรณีทผีูส้มคัรไดท้าํงานมาแลว้เป็นระยะเวลา 3 
เดอืนในอตุสาหกรรมการทอ่งเทยีว การเกษตร การป่าไม ้หรอื การประมง ในพนืทภีาคเหนือของประเทศ
ออสเตรเลยี   

ผูส้มคัรจะตอ้งมคีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี 

 อายไุม่นอ้ยกว่า 18 ปี แต่ตอ้งไม่เกนิ 31 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัทยีนืขอวซีา่ 

 ตอ้งไม่มบีุตรผูเ้ยาวต์ดิตามในขณะทอียูใ่นประเทศออสเตรเลยี 

 มทีนุทรพัยเ์พยีงพอตอ่การดาํรงชพีตนเองขณะอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี (ประมาณ $5,000 ของเงนิ
สกลุออสเตรเลยี) 

 มทีนุทรพัยเ์พยีงพอสาํหรบัคา่เดนิทางไป/กลบั 

 ไม่เคยเดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีดว้ยวซีา่เพอืทอ่งเทยีวและทาํงาน (ประเภท 462)  
 มวีฒุกิารศกึษาตามทกีาํหนดไว ้

 มทีกัษะการใชภ้าษาองักฤษตามมาตรฐานทกีาํหนดไว ้

 มหีนังสอืรบัรองคณุสมบตัจิากกรมกจิการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มนัคงของมนุษย ์ 

 ผ่านการตรวจสขุภาพตามมาตรฐานทกีาํหนดไว ้และปราศจากประวตัอิาชญากรรม 

 มคีวามจรงิใจทจีะพํานักอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีชวัคราว 

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดจ้าก https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-
462 
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กรณีทผูีส้มคัรตอ้งการรวมสมาชกิในครอบครวัเพอืตดิตามในใบสมคัรเดยีวกนั 

ผูส้มคัรไม่สามารถรวมบุตรในความปกครองในใบสมคัรเดยีวกนั  

บุตร ธดิาทอียูใ่นความปกครองจะไมไ่ดร้บัอนุญาตใหต้ดิตามในขณะทผีูส้มคัรอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี 

วซีา่ประเภทนีอนุญาตใหคู้ส่มรสหรอืผูม้คีวามสมัพนัธฉั์นสามภีรรยาสามารถสมคัรขอเดนิทางรว่มได ้แตจ่ะตอ้ง
สมคัรขอวซีา่ดว้ยตนเอง และมคีณุสมบตัใินการไดร้บัอนุมตัวิซีา่ประเภทนันดว้ยตนเอง 

การสมคัรขอวซีา่ 
ผูส้มคัรจากประเทศไทยไม่สามารถยนืสมคัรวซีา่ประเภทนีออนไลนไ์ด ้ดงันันตอ้งยนืใบสมคัรดว้ยตนเองไดท้ี
สาํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC) ประจาํประเทศไทยดาํเนินการโดยบรษิทั VFS Global ซงึ
โดยปกตทิางสาํนักงานสามารถทาํการเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคล (พมิพล์ายนิวมอื และถา่ยภาพ) ไดท้นัที
หลงัจากยนืใบสมคัร  

กรงุเทพฯ เชยีงใหม ่

 
ชนั 28, อาคารเดอะเทรนด ีออฟฟิศ  
สุขมุวทิ ซอย 13แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110  

(ใกลร้ถไฟฟ้าสถานี นานา ทางออกเลข 3) 
โทรศพัท:์ 02 118 7100 
อเีมล: info.auth@vfshelpline.com 

 

 
เลขท ี191, ชนั 6B, อาคารศริพิานิช  
ถนนหว้ยแกว้ ตาํบลสุเทพ อําเภอเมอืง  
เชยีงใหม่ 50200 

(ตรงขา้ม เมญ่าชอ็ปปิงเซน็เตอร ์เชยีงใหม่) 

โทรศพัท:์ 02 118 7100 
อเีมล: info.auth@vfshelpline.com 

 
 
อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดท้:ี www.vfsglobal.com/Australia/Thailand 

 
 
การตรวจเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์คุคล (Biometrics collection) 

ผูส้มคัรทกุสญัชาตทิสีมคัรขอวซีา่จากประเทศไทย จาํเป็นตอ้งใหข้อ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคลของตนเอง (โดยการ
ถา่ยภาพใบหนา้ และพมิพล์ายนิวมอื) เพอืใชป้ระกอบการพจิารณาใบสมคัร  

การตรวจเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคลทาํไดท้สีาํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC) ณ สาํนักงาน
ในกรงุเทพฯ หรอืสาขาในจงัหวดัเชยีงใหม่ ในการนีผูส้มคัรตอ้งนําหนังสอืเดนิทางตวัจรงิมาดว้ย 

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-
requirements/biometrics. 

ค่าใชจ้า่ยในการสมคัร 

คา่ธรรมเนียมในการยนืใบสมคัรเพอืขอวซีา่นี ผูส้มคัรไม่สามารถขอคนืไดใ้นกรณีทใีบสมคัรขอวซีา่ไม่ไดร้บัการ
อนุมตั ิรวมถงึกรณีทผีูส้มคัรขอยกเลกิการสมคัรดว้ยเหตุใดกต็ามในภายหลงัจากทไีดท้าํการยนืใบสมคัรแลว้ 

นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมใบสมคัรขอวซีา่ทไีดถ้กูกาํหนดไวโ้ดยรฐับาลออสเตรเลยีแลว้ ผูส้มคัรตอ้งจา่ย
คา่ธรรมเนียมในการเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคลใหแ้กส่าํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC)  

ตรวจสอบคา่ธรรมเนียมวซีา่แตล่ะประเภทไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-pricing-estimator 
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คา่ธรรมเนียมของ VFS Global ในการเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคล: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand 

เมอืผูส้มคัรทําการยนืใบสมคัรขอวซีา่ทสีํานกังานเพอืการยนืขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC) 
เรยีบรอ้ยแลว้    

ทางสาํนักงานเพอืการยนืขอวซีา่(AVAC) จะนําสง่ใบสมคัรมายงัสถานทตูออสเตรเลยีเพอืการพจิารณา ทาง 
(AVAC) จะเป็นผูอ้อกใบเสรจ็คา่ธรรมเนียมและหมายเลข ทผีูส้มคัรสามารถใชเ้พอืตดิตามสถานะใบสมคัรได ้    

ระยะเวลาการพจิารณาใบสมคัร 

ทางภาครวมของหน่วยงาน มกีารประกาศแจง้ระยะเวลาดาํเนินการพจิารณาใบสมคัรทมีกีารเปลยีนแปลงขอ้มูล
ทกุเดอืน เพอืเป็นขอ้มูลใหผู้ส้มคัรทราบโดยประมาณถงึระยะเวลาทใีชใ้นการพจิารณาใบสมคัร ทงันี ระยะเวลา
การพจิารณาใบสมคัรยงัขนึอยูปั่จจยัหลายประการ เชน่ ปรมิาณของใบสมคัรทไีดร้บัในชว่งฤดกูาลทอ่งเทยีว 
หรอืกรณีทผีูส้มคัรมปีระวตัทิซีบัซอ้น, หรอืยนืใบสมคัรทไีม่สมบูรณ ์ซงึระยะเวลาการพจิารณานีรวมทงัใบสมคัร
ยนืออนไลนแ์ละใบสมคัรทยีนืเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

สาํหรบัระยะเวลาการพจิารณาใบสมคัรในปัจจบุนั สามารถอา่นไดท้ ี
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times 

ขอ้แนะนําสาํหรบัผูท้ปีระสงคจ์ะเดนิทางในชว่งฤดกูาลทอ่งเทยีว เชน่เดอืนกมุภาพนัธ,์ มนีาคม หรอื เมษายน ควร
ยนืใบสมคัรขอวซีา่อยา่งนอ้ยหนึงเดอืนลว่งหนา้ กอ่นกาํหนดวนัเดนิทาง 

โปรดทราบวา่ทางสถานทตูไม่สามารถใหข้อ้มูลสถานะใบสมคัรได ้หากยงัอยูใ่นกาํหนดเวลาของการพจิารณาใบ
สมคัรทไีดม้กีารประกาศไว ้  

ผูส้มคัรไม่ควรดาํเนินการใดๆ เป็นการผูกมดัของกาํหนดเงอืนไขการเดนิทางกอ่นทจีะไดร้บัการแจง้อนุมตัวิซีา่
เป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางเจา้หนา้ทไีม่สามารถทาํการเรง่รดัการพจิารณาเพอือาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูส้มคัร
ทา่นใดทา่นหนึงเป็นกรณีพเิศษดว้ยเหตผุลทผีูส้มคัรไดท้าํการตกลงจา่ยคา่เดนิทางลว่งหนา้ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

การยนืเอกสารทรีบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หรอืเอกสารฉบบัจรงิ 
โปรดอย่าจดัส่งเอกสารฉบบัจรงิ นอกจากจะไดร้บัการขอจากเจา้หนา้ทใีนบางกรณีเทา่นัน โปรดยนืสาํเนา
เอกสารทผีา่นการรบัรองสาํเนาถกูตอ้งเอกสารใด ๆ ทมีใิชภ่าษาองักฤษจะตอ้งยนืพรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษทแีปล
โดยสถาบนัการแปลทผีา่นการรบัรอง  

เอกสารทผีา่นการรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง คอื เอกสารทเีจา้หนา้ทจีากสถาบนัทไีดร้บัการรบัรองในประเทศทผีูส้มคัรอาศยั
อยูล่งลายมอืชอื หรอืประทบัตรารบัรองความถกูตอ้งของสาํเนาเอกสาร 

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิในการรบัรองการแปลเอกสารไดท้ ีhttps://immi.homeaffairs.gov.au/help-
support/applying-online-or-on-paper/on-paper/certified-copy. 

การเปลยีนแปลงสถานะภาพภายหลงัการยนืใบสมคัร 
หากมกีารเปลยีนแปลงสถานะภาพของผูส้มคัรภายหลงัจากการยนืใบสมคัรแลว้ ผูส้มคัรตอ้งใชแ้บบฟอรม์ 1022 
Notification of Changes in Circumstances เพอืแจง้ใหเ้จา้หนา้ทสีถานทตูทราบถงึสถานะภาพใหมท่ไีด ้
เปลยีนแปลงไป  
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สงิทชีว่ยใหก้ารพจิารณาใบสมคัรรวดเรว็ขนึ 

ผูส้มคัรควรตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่ไดย้นืใบสมคัรขอวซีา่ทสีมบูรณ ์พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบการพจิารณาให ้
เพยีงพอสาํหรบัเจา้หนา้ท ีเพราะเจา้หนา้ทอีาจทาํการพจิารณาใบสมคัร จากขอ้มูลทผีูส้มคัรไดย้นืไวใ้นใบสมคัร
เทา่นัน โดยไม่มกีารขอเอกสารเพมิเตมิเพอืพจิารณา 
หมายเหต:ุ ผูส้มคัรไม่สามารถขอรบัเงนิคา่ธรรมเนียมการขอวซีา่(รวมถงึคา่บรกิารอนืใดทเีกดิขนึ) คนืไดใ้น
กรณีทใีบสมคัรขอวซีา่ไดร้บัการปฏเิสธ  

ขอ้กาํหนดใหท้ําการตรวจสขุภาพ 

ทางกระทรวงฯ ไดม้กีารใชร้ะบบการตรวจและบนัทกึผลสขุภาพแบบอเิล็กทรอนิกส ์(E-Health) โดยทวัไปการ
ตรวจสขุภาพจะพงึทาํภายหลงัจากการยนืใบสมคัรเทา่นัน โดยเจา้หนา้ทจีะจดัสง่จดหมายใหด้าํเนินการตรวจ
สขุภาพ (Health Assessment) ทางอเีมล (e-mail) โทรสาร หรอืทางไปรษณีย ์โดยจดหมายจะระบุรายละเอยีด
และเลขหมายเพอืการตรวจสขุภาพ ผูส้มคัรจะตอ้งนําจดหมายนีใหแ้พทยใ์ชเ้ป็นขอ้มูลในการนําสง่ผลการตรวจ
ทางอเิล็กทรอนิกส ์ 

ในการตรวจสขุภาพนี ผูส้มคัรตอ้งตดิตอ่แพทยแ์ละโรงพยาบาลทไีดร้บัการรบัรองจากแผนกวซีา่ของสถานทตู
ออสเตรเลยีกรงุเทพฯ เทา่นัน ผูส้มคัรสามารถอา่นขอ้มูลเพมิเตมิเกยีวกบัรายนามแพทยไ์ดจ้ากเว็ปไซดต์อ่ไปนี: 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list 

หมายเหต:ุ ในบางกรณีแพทยอ์าจตอ้งการขอ้มลูดา้นสขุภาพเพมิเตมิ หรอืตอ้งการตดิตามประเมนิผลทางการ
แพทย ์อาจมกีารขอใหผู้ส้มคัรเขา้รบัการตรวจสขุภาพมากกวา่ 1 ครงั 

การตรวจประวตัอิาชญากรรม 

ในบางกรณีผูส้มคัรอาจไดร้บัการขอใหนํ้าสง่ใบรบัรองการสอบประวตัอิาชญากรรมจากสาํนักงานตาํรวจ
แห่งชาต ิหรอืหน่วยงานทบีงัคบัใชก้ฎหมายจากทกุประเทศทผีูส้มคัรไดเ้คยพํานักอาศยัเป็นระยะเวลารวมตงัแต ่
12 เดอืนขนึไป ภายในชว่งระยะเวลา10 ปีทผี่านมา  

อา่นขอ้มูลเพมิเตมิไดจ้าก: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-
locations/list 

ในกรณีทผีูส้มคัรไดร้บัการขอใหนํ้าสง่ใบรบัรองการสอบประวตัอิาชญากรรมของกรมตาํรวจจากประเทศ
ออสเตรเลยี ผูส้มคัรตอ้งกรอกใบสมคัรของ Australian Federal Police (AFP) National Police Check 

application form แบบฟอรม์นีมใีหท้เีว็ปไซด:์ https://www.afp.gov.au/what-we-do/services/criminal-
records/national-police-checks 

ประกนัสขุภาพ 
คา่รกัษาพยาบาลในประเทศออสเตรเลยีนันเป็นคา่ใชจ้า่ยทสีงู และชาวตา่งชาตผิูถ้อืวซีา่ชวัคราวนันไม่มสีทิธเิบกิ
สวสัดกิารประกนัและรกัษาพยาบาลของรฐับาลออสเตรเลยี นอกจากมกีารดาํเนินการตกลงระหวา่งประเทศ ขอ้มูล
เพมิเตมิเกยีวกบัการประกนัสขุภาพในประเทศออสเตรเลยีอา่นไดท้เีว็ปไซดข์อง the Medicare Australia. 

ผูส้มคัรควรทาํประกนัสขุภาพทคีรอบคลมุตลอดระยะเวลาทจีะพาํนักอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี โดยตดิตอ่ซอืประกนั
สขุภาพไดจ้ากตวัแทนขายประกนั หรอืตวัแทนสาํนักงานทอ่งเทยีวในประเทศทผีูส้มคัรพาํนักอาศยัอยู ่
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วซีา่ของประเทศออสเตรเลยี 

ขอ้มูลของวซีา่สาํหรบัผูเ้ดนิทางไปยงัประเทศออสเตรเลยีเป็นแบบอเิล็กทรอนิกส ์กล่าวคอื หลกัฐานทแีสดงวา่
ผูส้มคัรไดร้บัการอนุมตัวิซีา่นัน จะไม่ถกูประทบัตดิตราลงในหนังสอืเดนิทาง แตร่ายละเอยีดของวซีา่จะถกูบนัทกึ
อยูใ่นระบบขอ้มูลโดยเชอืมโยงกบัเลขหมายรายละเอยีดจากหนังสอืเดนิทางของผูไ้ดร้บัการอนุมตัวิซีา่ 

เมอืผูส้มคัรไดร้บัการอนุมตัวิซีา่ของประเทศออสเตรเลยีเรยีบรอ้ยแลว้ จะไดร้บัจดหมายแจง้ผลวซีา่ซงึจะระบุ
รายละเอยีดเกยีวกบัเงอืนไขของวซีา่นัน อาทเิชน่ ระยะเวลาของวซีา่ และเงอืนไขการเดนิทางเขา้ประเทศ ผูส้มคัร
ควรเก็บรกัษาจดหมายดงักล่าวเพอืเป็นหลกัฐานประกอบการเดนิทาง และหลกัฐานดงักลา่วจะชว่ยในการ
ตรวจสอบสถานะวซีา่ผ่านทางระบบออนไลนใ์นเว็ปไซดข์องกระทรวงฯ ทเีรยีกวา่ VEVO   

 
การใหบ้คุคลอนืตดิตอ่กบัทางสถานทตูในนามของผูส้มคัร 

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของประเทศออสเตรเลยี กาํหนดใหแ้ผนกวซีา่ไม่สามารถตอบคาํถามจาก
บุคคลทไีม่ไดร้บัมอบอาํนาจจากผูส้มคัร ซงึรวมถงึผูท้ใีหก้ารสนับสนุนใบสมคัรดว้ย หากผูส้มคัรประสงคจ์ะ
แตง่ตงัใหบุ้คคลอนืตดิตอ่รบัทราบขอ้มูลเกยีวกบัใบสมคัรนัน ผูส้มคัรจะตอ้งระบุการมอบอาํนาจเป็นลายลกัษณ์
อกัษร   

การมอบอาํนาจเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายหลงัจากการยนืใบสมคัรแลว้สามารถทาํไดโ้ดย 

 กรอกฟอรม์ 956 หรอื 956A ซงึตอ้งลงลายมอืชอื ทงัจากผูส้มคัรและผูท้รีบัการแตง่ตงัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
หรอื 

 แจง้เจา้หนา้ทเีป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยทางอเีมล ์หรอืจดหมาย ระบุรายละเอยีดของผูช้อืสกลุและทอียูข่องผูท้ ี
ไดร้บัการแตง่ตงั 

ขอ้มูลเพมิเตมิเพอืแตง่ตงับุคคลอนือา่นไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-
with-your-application/overview 

ขอ้มูลเพมิเตมิเพอืแตง่ตงัเอเจนทอ์า่นไดท้:ี https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-
with-your-application/using-a-migration-agent 
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รายการเอกสารประกอบใบสมคัร: 
ในการสมคัรขอวซีา่ ผูส้มคัรจะตอ้งใหเ้อกสารทเีกยีวขอ้งเพอืประกอบการพจิารณา เอกสารบางชนิดอาจใชเ้วลาใน
การจดัหา ซงึผูส้มคัรตอ้งเตรยีมการใหพ้รอ้มนําสง่ ทางเจา้หนา้ทสีามารถทาํการพจิารณาโดยใชเ้ฉพาะเอกสารที
ไดนํ้าสง่มาแตเ่บอืงตน้เทา่นัน ฉะนันเพอืประโยชนข์องผูส้มคัรเอง ควรเตรยีมเอกสารใหพ้รอ้มพจิารณา 

รายการเอกสารทไีดร้ะบุไว ้รวมถงึ เอกสารสว่นตวั ขอ้มลูดา้นสขุภาพ  และประวตัอิาชญากรรม นีจาํเป็นในการ
ประกอบการพจิารณาใบสมคัร 

ในบางกรณีเจา้หนา้ทอีาจทาํการขอเอกสารหรอืขอขอ้มลูเพมิเตมิจากผูส้มคัรในภายหลงั 

รายการเอกสาร   

 แบบฟอรม์ 1208 - โดยกรอกเป็นภาษาองักฤษ และลงนามโดยผูส้มคัร 
 ชาํระคา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ (ซงึจะไม่สามารถขอรบัคา่ธรรมเนียมคนืได)้  
 สาํเนาหนังสอืเดนิทางแสดงหนา้ทมีรีายละเอยีดของผูส้มคัรทชีดัเจน หนังสอืเดนิทางนีตอ้งมอีายอุยา่ง

นอ้ย 6 เดอืน และตอ้งครอบคลมุถงึระยะเวลาทปีระสงคจ์ะพํานักอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี  
 รปูถา่ยปัจจบุนัของผูส้มคัร ขนาดใชท้าํหนังสอืเดนิทาง 1 รปู  
 สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้น 
 หลกัฐานซงึแสดงวา่ ผูส้มคัรมทีนุทรพัยส์ว่นตวัทเีพยีงพอ หรอืมทีนุทรพัยเ์กอืหนุนเพยีงพอ สาํหรบัใช ้

จา่ยของตนเอง ครอบคลุมระยะเวลาทจีะพาํนักในประเทศออสเตรเลยีเชน่ สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร
ปัจจบุนัทแีสดงรายการอยา่งนอ้ย 6 เดอืนยอ้นหลงั (กรณียนืสาํเนาเอกสารสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร
จะตอ้งยนืพรอ้มสมุดบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิซงึเจา้หนา้ทจีะคนืใหภ้ายหลงั) บตัรกดเงนิสดและบตัรเครดติ
ไม่สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานได ้ 

 หลกัฐานการประกอบอาชพีการงาน (ถา้ม)ี 

ขอ้กาํหนดดา้นภาษาองักฤษ 

ผูส้มคัรตอ้งแสดงหลกัฐานแสดงทกัษะการใชภ้าษาองักฤษพรอ้มใบสมคัร อาทเิชน่ 
 เป็นผูถ้อืสญัชาตโิดยถอืหนังสอืเดนิทางของประเทศ องักฤษ อเมรกิา แคนาดา นิวซแีลนด ์หรอื

ไอรแ์ลนด ์
 แสดงผลการสอบ International English Language Testing System (IELTS) คะแนนเฉลยีขนัตาํสดุ 4.5 

(รวมทกุทกัษะ) และผลมอีายไุม่เกนิ 12 เดอืน ณ วนัยนืใบสมคัร 
 แสดงผลการสอบ Occupational English Test (OET) ทมีอีายไุม่เกนิ 12 เดอืน ณ วนัยนืใบสมคัร 

 แสดงผลการสอบ Test of English as a Foreign Language internet-Based Test (TOEFL iBT) คะแนน
ขนัตาํสดุ 32 (รวมทกุทกัษะ) ทมีอีายไุม่เกนิ 12 เดอืน ณ วนัยนืใบสมคัร 

 แสดงผลการสอบ Pearson Test of English Academic (PTE Academic) คะแนนขนัตาํสดุ 30 (รวมทกุ
ทกัษะ) ทมีอีายไุม่เกนิ 12 เดอืน ณ วนัยนืใบสมคัร 

 แสดงผลการสอบ Cambridge English: Advanced (CAE)  คะแนนขนัตาํสดุ 147 (รวมทกุทกัษะ) ทมีอีายุ
ไม่เกนิ 12 เดอืน ณ วนัยนืใบสมคัร 

 เป็นผูท้ไีดเ้ขา้เรยีนระดบัประถมศกึษา 1-6 และ ระดบัมธัยมศกึษาเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี ใน
สถาบนัการศกึษาทใีชภ้าษาองักฤษเป็นสอืในการศกึษาเลา่เรยีน  
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 เป็นผูท้ไีดเ้ขา้เรยีนระดบัมธัยมศกึษาเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี ในสถาบนัการศกึษาทใีชภ้าษาองักฤษเป็น
สอืในการศกึษาเลา่เรยีน   

 เป็นผูท้สีาํเรจ็การศกึษาระดบัอดุมศกึษาหลกัสตูรเต็มเวลาทใีชภ้าษาองักฤษเป็นสอืในการศกึษาเลา่เรยีน 
เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 2 ปี  

 เป็นผูท้ไีดเ้ขา้เรยีนในหลกัสตูรเต็มเวลาเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 ปีในระดบัปรญิญาบตัร ประกาศนียบตัร 
 หรอืเทยีบเทา่ ทสีถาบนัการศกึษาออสเตรเลยีและไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นสอืในการศกึษาเลา่เรยีน  

เอกสารรบัรองคณุสมบตัจิากรฐับาล  

 หนังสอืรบัรองคณุสมบตัฉิบบัจรงิ ออกโดยกรมกจิการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมนัคงของมนุษย ์618/1 ถนนนิคมมกักะสนั เขตราชเทวกีรงุเทพฯ 10400 

หมายเหต:ุ หนังสอืรบัรองนีไม่ใชก่ารรบัประกนัวา่ผูส้มคัรจะไดร้บัการอนุมตัวิซีา่เสมอไป 

วฒุกิารศกึษา 

 สาํเนารบัรองถกูตอ้งของวฒุกิารศกึษา หรอื ปรญิญาบตัร และใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) 
 

 

กระทรวงกจิการภายใน 

สถานเอกอคัรราชทูตออสเตรเลยี กรุงเทพฯ 
www.thailand.embassy.gov.au 

 

 

 


