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วีซา่ เพือท่องเทียวและทํางาน (ประเภท 462)
ข ้อมูลและรายการเอกสารประกอบใบสมัคร
(สําหรบั ประเทศไทย)
ผูส้ มัครขอวีซา่ เพือท่องเทียวและทํางาน ประเภท 462
โครงการ Work & Holiday ไทย – ออสเตรเลีย เป็ นโครงการแลกเปลียนทีเปิ ดโอกาสใหเ้ ยาวชนไทย สามารถ
เดินทางไปท่องเทียวและทํางานในประเทศออสเตรเลีย วีซา่ นี เป็ นวีซา่ ชัวคราวทีสนับสนุ นใหผ้ เข
ู ้ ้าร่วมโครงการได ้
แลกเปลียนวัฒนธรรมทีแตกต่างและสร ้างความสัมพันธ ์ระหว่างออสเตรเลียและประเทศทีเข ้าโครงการแลกเปลียน
ซึงรวมถึงประเทศไทย
วีซา่ นี อนุ ญาตให ้
 พํานักอาศัยในออสเตรเลียได ้นานถึง 12 เดือน
 สามารถทํางานกับผูว้ า่ จ ้างคนเดียวกันได ้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 สามารถเข ้าเรียนโดยไม่เกิน 4 เดือน
 สามารถเดินทางเข ้า/ออกประเทศออสเตรเลียได ้หลายครังภายในระยะเวลาทีอนุ มต
ั ิ
 สามารถยืนใบสมัครวีซา่ ประเภทนี ได ้อีกเป็ นครงที
ั สอง ในกรณี ทผู
ี ส้ มัครได ้ทํางานมาแล ้วเป็ นระยะเวลา 3
เดือนในอุตสาหกรรมการท่องเทียว การเกษตร การป่ าไม้ หรือ การประมง ในพืนทีภาคเหนื อของประเทศ
ออสเตรเลีย
ผูส้ มัครจะต ้องมีคณ
ุ สมบัตด
ิ งั ต่อไปนี
อายุไม่นอ้ ยกว่า 18 ปี แต่ต ้องไม่เกิน 31 ปี บริบูรณ์ ณ วันทียืนขอวีซา่
 ต ้องไม่มบ
ี ุตรผูเ้ ยาว ์ติดตามในขณะทีอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย
 มีทน
ุ ทรพ
ั ย ์เพียงพอต่อการดํารงชีพตนเองขณะอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย (ประมาณ $5,000 ของเงิน
สกุลออสเตรเลีย)
 มีทน
ุ ทรพ
ั ย ์เพียงพอสําหร ับค่าเดินทางไป/กลับ
 ไม่เคยเดินทางเข ้าประเทศออสเตรเลียด ้วยวีซา่ เพือท่องเทียวและทํางาน (ประเภท 462)
 มีวฒ
ุ ก
ิ ารศึกษาตามทีกาํ หนดไว ้
 มีทก
ั ษะการใช ้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานทีกาํ หนดไว ้
 มีหนังสือรบ
ั รองคุณสมบัตจิ ากกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ ษย ์
 ผ่านการตรวจสุขภาพตามมาตรฐานทีกา
ํ หนดไว ้ และปราศจากประวัตอิ าชญากรรม
 มีความจริงใจทีจะพํานักอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียชัวคราว
อ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้จาก https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday
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กรณี ทผู
ี ้สมัครต ้องการรวมสมาชิกในครอบครวั เพือติดตามในใบสมัครเดียวกัน
ผูส้ มัครไม่สามารถรวมบุตรในความปกครองในใบสมัครเดียวกัน
บุตร ธิดาทีอยูใ่ นความปกครองจะไม่ได ้รบั อนุ ญาตให ้ติดตามในขณะทีผูส้ มัครอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย
วีซา่ ประเภทนี อนุ ญาตให ้คูส
่ มรสหรือผูม้ ค
ี วามสัมพันธ ์ฉันสามีภรรยาสามารถสมัครขอเดินทางร่วมได ้ แต่จะต ้อง
สมัครขอวีซา่ ด ้วยตนเอง และมีคณ
ุ สมบัตใิ นการได ้ร ับอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ ประเภทนันด ้วยตนเอง

การสมัครขอวีซา่
ผูส้ มัครจากประเทศไทยไม่สามารถยืนสมัครวีซา่ ประเภทนี ออนไลน์ได ้ ดังนันต ้องยืนใบสมัครด ้วยตนเองได ้ที
สํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC) ประจําประเทศไทยดําเนิ นการโดยบริษท
ั VFS Global ซึง
โดยปกติทางสํานักงานสามารถทําการเก็บข ้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (พิมพ ์ลายนิ วมือ และถ่ายภาพ) ได ้ทันที
หลังจากยืนใบสมัคร
กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

ชนั 28, อาคารเดอะเทรนดี ออฟฟิ ศ
สุขม
ุ วิท ซอย 13แขวงคลองเตยเหนื อ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เลขที 191, ชนั 6B, อาคารศิรพ
ิ านิ ช
ถนนห ้วยแก ้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
เชียงใหม่ 50200

(ใกล ้รถไฟฟ้ าสถานี นานา ทางออกเลข 3)
โทรศัพท ์: 02 118 7100
อีเมล: info.auth@vfshelpline.com

(ตรงข ้าม เมญ่าช็อปปิ งเซ็นเตอร ์ เชียงใหม่)
โทรศัพท ์: 02 118 7100
อีเมล: info.auth@vfshelpline.com

อ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้ที: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand

การตรวจเก็บข ้อมูลอัตลักษณ์บค
ุ คล (Biometrics collection)
ผูส้ มัครทุกสัญชาติทสมั
ี ครขอวีซา่ จากประเทศไทย จําเป็ นต ้องใหข
้ ้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของตนเอง (โดยการ
ถ่ายภาพใบหน้า และพิมพ ์ลายนิ วมือ) เพือใช ้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร
การตรวจเก็บข ้อมูลอัตลักษณ์บุคคลทําได ้ทีสํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC) ณ สํานักงาน
ในกรุงเทพฯ หรือสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี ผูส้ มัครต ้องนํ าหนังสือเดินทางตัวจริงมาด ้วย
อ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้ที: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-ourrequirements/biometrics.

ค่าใช ้จ่ายในการสมัคร
ค่าธรรมเนี ยมในการยืนใบสมัครเพือขอวีซา่ นี ผูส้ มัครไม่สามารถขอคืนได ้ในกรณี ทใบสมั
ี
ครขอวีซา่ ไม่ได ้ร ับการ
อนุ มต
ั ิ รวมถึงกรณี ทผู
ี ส้ มัครขอยกเลิกการสมัครด ้วยเหตุใดก็ตามในภายหลังจากทีได ้ทําการยืนใบสมัครแล ้ว
นอกเหนื อจากค่าธรรมเนี ยมใบสมัครขอวีซา่ ทีได ้ถูกกําหนดไว ้โดยรัฐบาลออสเตรเลียแล ้ว ผู ้สมัครต ้องจ่าย
ค่าธรรมเนี ยมในการเก็บข ้อมูลอัตลักษณ์บุคคลให ้แก่สาํ นักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC)
ตรวจสอบค่าธรรมเนี ยมวีซา่ แต่ละประเภทได ้ที: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-pricing-estimator
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ค่าธรรมเนี ยมของ VFS Global ในการเก็บข ้อมูลอัตลักษณ์บุคคล: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand

เมือผู ้สมัครทําการยืนใบสมัครขอวีซา่ ทีสํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ ของออสเตรเลีย (AVAC)
เรียบร ้อยแลว้
ทางสํานักงานเพือการยืนขอวีซา่ (AVAC) จะนํ าส่งใบสมัครมายังสถานทูตออสเตรเลียเพือการพิจารณา ทาง
(AVAC) จะเป็ นผูอ
้ อกใบเสร็จค่าธรรมเนี ยมและหมายเลข ทีผูส้ มัครสามารถใช ้เพือติดตามสถานะใบสมัครได ้

ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัคร
ทางภาครวมของหน่ วยงาน มีการประกาศแจ ้งระยะเวลาดําเนิ นการพิจารณาใบสมัครทีมีการเปลียนแปลงข ้อมูล
ทุกเดือน เพือเป็ นข้อมูลใหผ้ ูส้ มัครทราบโดยประมาณถึงระยะเวลาทีใช ้ในการพิจารณาใบสมัคร ทังนี ระยะเวลา
การพิจารณาใบสมัครยังขึนอยูป
่ ัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณของใบสมัครทีได ้รบั ในช่วงฤดูกาลท่องเทียว
หรือกรณี ทผู
ี ส้ มัครมีประวัตท
ิ ซ
ี บั ซ ้อน, หรือยืนใบสมัครทีไม่สมบูรณ์ ซึงระยะเวลาการพิจารณานี รวมทังใบสมัคร
ยืนออนไลน์และใบสมัครทียืนเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
สําหรบั ระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครในปัจจุบน
ั สามารถอ่านได ้ที
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times

ข ้อแนะนํ าสําหรบั ผูท้ ประสงค
ี
์จะเดินทางในช่วงฤดูกาลท่องเทียว เช่นเดือนกุมภาพันธ ์, มีนาคม หรือ เมษายน ควร
ยืนใบสมัครขอวีซา่ อย่างน้อยหนึ งเดือนล่วงหน้า ก่อนกําหนดวันเดินทาง
โปรดทราบว่าทางสถานทูตไม่สามารถให้ข ้อมูลสถานะใบสมัครได ้ หากยังอยูใ่ นกําหนดเวลาของการพิจารณาใบ
สมัครทีได ้มีการประกาศไว ้
ผูส้ มัครไม่ควรดําเนิ นการใดๆ เป็ นการผูกมัดของกําหนดเงือนไขการเดินทางก่อนทีจะได ้รบั การแจ ้งอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่
เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร ทางเจ ้าหน้าทีไม่สามารถทําการเร่งรดั การพิจารณาเพืออํานวยความสะดวกสําหร ับผู ้สมัคร
ท่านใดท่านหนึ งเป็ นกรณี พเิ ศษด ้วยเหตุผลทีผูส้ มัครได ้ทําการตกลงจ่ายค่าเดินทางล่วงหน้าไว ้เรียบร ้อยแล ้ว

การยืนเอกสารทีร ับรองสําเนาถูกต ้อง หรือเอกสารฉบับจริง
โปรดอย่าจด
ั ส่งเอกสารฉบับจริง นอกจากจะได ้ร ับการขอจากเจ ้าหน้าทีในบางกรณี เท่านัน โปรดยืนสําเนา
เอกสารทีผ่านการร ับรองสําเนาถูกต ้องเอกสารใด ๆ ทีมิใช่ภาษาอังกฤษจะต ้องยืนพร ้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษทีแปล
โดยสถาบันการแปลทีผ่านการรบั รอง
เอกสารทีผ่านการร ับรองสําเนาถูกต ้อง คือ เอกสารทีเจ ้าหน้าทีจากสถาบันทีได ้รบั การร ับรองในประเทศทีผูส้ มัครอาศัย
อยูล
่ งลายมือชือ หรือประทับตราร ับรองความถูกต ้องของสําเนาเอกสาร
อ่านข ้อมูลเพิมเติมในการรบั รองการแปลเอกสารได ้ที https://immi.homeaffairs.gov.au/helpsupport/applying-online-or-on-paper/on-paper/certified-copy.

การเปลียนแปลงสถานะภาพภายหลังการยืนใบสมัคร
หากมีการเปลียนแปลงสถานะภาพของผูส้ มัครภายหลังจากการยืนใบสมัครแล ้ว ผูส้ มัครต ้องใช ้แบบฟอร ์ม 1022
Notification of Changes in Circumstances เพือแจ ้งใหเ้ จ ้าหน้าทีสถานทูตทราบถึงสถานะภาพใหม่ทได
ี ้
เปลียนแปลงไป
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สิงทีช่วยให ้การพิจารณาใบสมัครรวดเร็วขึน
ผูส้ มัครควรตรวจสอบให ้แน่ ช ัดว่าได ้ยืนใบสมัครขอวีซา่ ทีสมบูรณ์ พร ้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาให ้
เพียงพอสําหร ับเจ ้าหน้าที เพราะเจ ้าหน้าทีอาจทําการพิจารณาใบสมัคร จากข ้อมูลทีผูส้ มัครได ้ยืนไว ้ในใบสมัคร
เท่านัน โดยไม่มก
ี ารขอเอกสารเพิมเติมเพือพิจารณา
หมายเหตุ: ผูส้ มัครไม่สามารถขอร ับเงินค่าธรรมเนี ยมการขอวีซา่ (รวมถึงค่าบริการอืนใดทีเกิดขึน) คืนได ้ใน
กรณี ทใบสมั
ี
ครขอวีซา่ ได ้รบั การปฏิเสธ

ข ้อกําหนดให ้ทําการตรวจสุขภาพ
ทางกระทรวงฯ ได ้มีการใช ้ระบบการตรวจและบันทึกผลสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิ กส ์ (E-Health) โดยทัวไปการ
ตรวจสุขภาพจะพึงทําภายหลังจากการยืนใบสมัครเท่านัน โดยเจ ้าหน้าทีจะจัดส่งจดหมายใหด้ าํ เนิ นการตรวจ
สุขภาพ (Health Assessment) ทางอีเมล (e-mail) โทรสาร หรือทางไปรษณี ย ์ โดยจดหมายจะระบุรายละเอียด
และเลขหมายเพือการตรวจสุขภาพ ผูส้ มัครจะต ้องนํ าจดหมายนี ใหแ้ พทย ์ใช ้เป็ นข ้อมูลในการนํ าส่งผลการตรวจ
ทางอิเล็กทรอนิ กส ์
ในการตรวจสุขภาพนี ผูส้ มัครต ้องติดต่อแพทย ์และโรงพยาบาลทีได ้รบั การรบั รองจากแผนกวีซา่ ของสถานทูต
ออสเตรเลียกรุงเทพฯ เท่านัน ผูส้ มัครสามารถอ่านข้อมูลเพิมเติมเกียวกับรายนามแพทย ์ได ้จากเว็ปไซด ์ต่อไปนี :
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list

หมายเหตุ: ในบางกรณี แพทย ์อาจต ้องการข ้อมูลด ้านสุขภาพเพิมเติม หรือต ้องการติดตามประเมินผลทางการ
แพทย ์ อาจมีการขอให ้ผูส้ มัครเข ้ารบั การตรวจสุขภาพมากกว่า 1 ครัง

การตรวจประวัตอิ าชญากรรม
ในบางกรณี ผส
ู ้ มัครอาจได ้ร ับการขอให ้นํ าส่งใบร ับรองการสอบประวัตอิ าชญากรรมจากสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ หรือหน่ วยงานทีบังคับใช ้กฎหมายจากทุกประเทศทีผูส้ มัครได ้เคยพํานักอาศัยเป็ นระยะเวลารวมตังแต่
12 เดือนขึนไป ภายในช่วงระยะเวลา10 ปี ทีผ่านมา
อ่านข ้อมูลเพิมเติมได ้จาก: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-andlocations/list

ในกรณี ทผู
ี ส้ มัครได ้รบั การขอให ้นํ าส่งใบรบั รองการสอบประวัตอิ าชญากรรมของกรมตํารวจจากประเทศ
ออสเตรเลีย ผูส้ มัครต ้องกรอกใบสมัครของ Australian Federal Police (AFP) National Police Check
application form แบบฟอร ์มนี มีให ้ทีเว็ปไซด:์ https://www.afp.gov.au/what-we-do/services/criminalrecords/national-police-checks

ประกันสุขภาพ
ค่ารกั ษาพยาบาลในประเทศออสเตรเลียนันเป็ นค่าใช ้จ่ายทีสูง และชาวต่างชาติผูถ้ อื วีซา่ ชัวคราวนันไม่มส
ี ท
ิ ธิเบิก
สวัสดิการประกันและรกั ษาพยาบาลของร ัฐบาลออสเตรเลีย นอกจากมีการดําเนิ นการตกลงระหว่างประเทศ ข ้อมูล
เพิมเติมเกียวกับการประกันสุขภาพในประเทศออสเตรเลียอ่านได ้ทีเว็ปไซด ์ของ the Medicare Australia.
ผูส้ มัครควรทําประกันสุขภาพทีครอบคลุมตลอดระยะเวลาทีจะพํานักอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย โดยติดต่อซือประกัน
สุขภาพได ้จากตัวแทนขายประกัน หรือตัวแทนสํานักงานท่องเทียวในประเทศทีผูส้ มัครพํานักอาศัยอยู่
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วีซา่ ของประเทศออสเตรเลีย
ข ้อมูลของวีซา่ สําหรบั ผูเ้ ดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียเป็ นแบบอิเล็กทรอนิ กส ์ กล่าวคือ หลักฐานทีแสดงว่า
ผูส้ มัครได ้รบั การอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ นัน จะไม่ถก
ู ประทับติดตราลงในหนังสือเดินทาง แต่รายละเอียดของวีซา่ จะถูกบันทึก
อยูใ่ นระบบข ้อมูลโดยเชือมโยงกับเลขหมายรายละเอียดจากหนังสือเดินทางของผู ้ได ้ร ับการอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่
เมือผูส้ มัครได ้รบั การอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ ของประเทศออสเตรเลียเรียบร ้อยแล ้ว จะได ้ร ับจดหมายแจ ้งผลวีซา่ ซึงจะระบุ
รายละเอียดเกียวกับเงือนไขของวีซา่ นัน อาทิเช่น ระยะเวลาของวีซา่ และเงือนไขการเดินทางเข ้าประเทศ ผูส้ มัคร
ควรเก็บรกั ษาจดหมายดังกล่าวเพือเป็ นหลักฐานประกอบการเดินทาง และหลักฐานดังกล่าวจะช่วยในการ
ตรวจสอบสถานะวีซา่ ผ่านทางระบบออนไลน์ในเว็ปไซด ์ของกระทรวงฯ ทีเรียกว่า VEVO

การให ้บุคคลอืนติดต่อกับทางสถานทูตในนามของผูส้ มัคร
กฎหมายคุมครองข
้
้อมูลส่วนบุคคลของประเทศออสเตรเลีย กําหนดให ้แผนกวีซา่ ไม่สามารถตอบคําถามจาก
บุคคลทีไม่ได ้รบั มอบอํานาจจากผู ้สมัคร ซึงรวมถึงผูท้ ให
ี ก้ ารสนับสนุ นใบสมัครด ้วย หากผูส้ มัครประสงค ์จะ
แต่งตังใหบ้ ุคคลอืนติดต่อรบั ทราบข ้อมูลเกียวกับใบสมัครนัน ผูส้ มัครจะต ้องระบุการมอบอํานาจเป็ นลายลักษณ์
อักษร
การมอบอํานาจเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรภายหลังจากการยืนใบสมัครแล ้วสามารถทําได ้โดย
 กรอกฟอร ์ม 956 หรือ 956A ซึงต ้องลงลายมือชือ ทังจากผูส้ มัครและผูท้ รี บั การแต่งตังเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
หรือ
 แจ ้งเจ ้าหน้าทีเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร โดยทางอีเมล ์ หรือจดหมาย ระบุรายละเอียดของผู ้ชือสกุลและทีอยูข
่ องผูท้ ี
ได ้รบั การแต่งตัง
ข ้อมูลเพิมเติมเพือแต่งตังบุคคลอืนอ่านได ้ที: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-helpwith-your-application/overview

ข ้อมูลเพิมเติมเพือแต่งตังเอเจนท ์อ่านได ้ที: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-helpwith-your-application/using-a-migration-agent
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รายการเอกสารประกอบใบสมัคร:
ในการสมัครขอวีซา่ ผูส้ มัครจะต ้องให ้เอกสารทีเกียวข ้องเพือประกอบการพิจารณา เอกสารบางชนิ ดอาจใช ้เวลาใน
การจัดหา ซึงผูส้ มัครต ้องเตรียมการให ้พร ้อมนํ าส่ง ทางเจ ้าหน้าทีสามารถทําการพิจารณาโดยใช ้เฉพาะเอกสารที
ได ้นํ าส่งมาแต่เบืองต ้นเท่านัน ฉะนันเพือประโยชน์ของผูส้ มัครเอง ควรเตรียมเอกสารใหพ
้ ร ้อมพิจารณา
รายการเอกสารทีได ้ระบุไว ้ รวมถึง เอกสารส่วนตัว ข ้อมูลด ้านสุขภาพ และประวัตอิ าชญากรรม นี จําเป็ นในการ
ประกอบการพิจารณาใบสมัคร
ในบางกรณีเจ ้าหน้าทีอาจทําการขอเอกสารหรือขอข ้อมูลเพิมเติมจากผูสมั
้ ครในภายหลัง

รายการเอกสาร
แบบฟอร ์ม 1208 - โดยกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู ้สมัคร
ชําระค่าธรรมเนี ยมการขอวีซา่ (ซึงจะไม่สามารถขอรบั ค่าธรรมเนี ยมคืนได ้)
สําเนาหนังสือเดินทางแสดงหน้าทีมีรายละเอียดของผูส้ มัครทีชัดเจน หนังสือเดินทางนี ต ้องมีอายุอย่าง
น้อย 6 เดือน และต ้องครอบคลุมถึงระยะเวลาทีประสงค ์จะพํานักอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย
รูปถ่ายปัจจุบน
ั ของผูส้ มัคร ขนาดใช ้ทําหนังสือเดินทาง 1 รูป
สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ ้าน
หลักฐานซึงแสดงว่า ผูส้ มัครมีทน
ุ ทรพ
ั ย ์ส่วนตัวทีเพียงพอ หรือมีทน
ุ ทรพ
ั ย ์เกือหนุ นเพียงพอ สําหรบั ใช ้
จ่ายของตนเอง ครอบคลุมระยะเวลาทีจะพํานักในประเทศออสเตรเลียเช่น สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ปัจจุบน
ั ทีแสดงรายการอย่างน้อย 6 เดือนย ้อนหลัง (กรณี ยนสํ
ื าเนาเอกสารสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
จะต ้องยืนพร ้อมสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงซึงเจ ้าหน้าทีจะคืนใหภ้ ายหลัง) บัตรกดเงินสดและบัตรเครดิต
ไม่สามารถใช ้เป็ นหลักฐานได ้
หลักฐานการประกอบอาชีพการงาน (ถ ้ามี)

ข ้อกําหนดดา้ นภาษาอังกฤษ
ผูส้ มัครต ้องแสดงหลักฐานแสดงทักษะการใช ้ภาษาอังกฤษพร ้อมใบสมัคร อาทิเช่น
 เป็ นผูถ้ อื สัญชาติโดยถือหนังสือเดินทางของประเทศ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิ วซีแลนด ์ หรือ
ไอร ์แลนด ์
 แสดงผลการสอบ International English Language Testing System (IELTS) คะแนนเฉลียขันตําสุด 4.5
(รวมทุกทักษะ) และผลมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ณ วันยืนใบสมัคร
 แสดงผลการสอบ Occupational English Test (OET) ทีมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ณ วันยืนใบสมัคร


แสดงผลการสอบ Test of English as a Foreign Language internet-Based Test (TOEFL iBT) คะแนน
ขันตําสุด 32 (รวมทุกทักษะ) ทีมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ณ วันยืนใบสมัคร



แสดงผลการสอบ Pearson Test of English Academic (PTE Academic) คะแนนขันตําสุด 30 (รวมทุก
ทักษะ) ทีมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ณ วันยืนใบสมัคร
แสดงผลการสอบ Cambridge English: Advanced (CAE) คะแนนขันตําสุด 147 (รวมทุกทักษะ) ทีมีอายุ
ไม่เกิน 12 เดือน ณ วันยืนใบสมัคร




เป็ นผูท้ ได
ี ้เข ้าเรียนระดับประถมศึกษา 1-6 และ ระดับมัธยมศึกษาเป็ นเวลาอย่างน้อย 3 ปี ใน
สถาบันการศึกษาทีใช ้ภาษาอังกฤษเป็ นสือในการศึกษาเล่าเรียน
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เป็ นผูท้ ได
ี ้เข ้าเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็ นเวลาอย่างน้อย 5 ปี ในสถาบันการศึกษาทีใช ้ภาษาอังกฤษเป็ น
สือในการศึกษาเล่าเรียน



เป็ นผูท้ สํ
ี าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรเต็มเวลาทีใช ้ภาษาอังกฤษเป็ นสือในการศึกษาเล่าเรียน
เป็ นเวลาอย่างน้อย 2 ปี



เป็ นผูท้ ได
ี ้เข ้าเรียนในหลักสูตรเต็มเวลาเป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ปี ในระดับปริญญาบัตร ประกาศนี ยบัตร
หรือเทียบเท่า ทีสถาบันการศึกษาออสเตรเลียและได ้ใช ้ภาษาอังกฤษเป็ นสือในการศึกษาเล่าเรียน

เอกสารร ับรองคุณสมบัตจิ ากร ัฐบาล


หนังสือรบั รองคุณสมบัตฉ
ิ บับจริง ออกโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุ ษย ์ 618/1 ถนนนิ คมมักกะสัน เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ: หนังสือรบั รองนี ไม่ใช่การรบั ประกันว่าผูส้ มัครจะได ้ร ับการอนุ มต
ั วิ ซ
ี า่ เสมอไป

วุฒก
ิ ารศึกษา


สําเนารบั รองถูกต ้องของวุฒก
ิ ารศึกษา หรือ ปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

กระทรวงกิจการภายใน
สถานเอกอ ัครราชทู ตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ
www.thailand.embassy.gov.au
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