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วซีา่เพือ่ท่องเทีย่วและท างาน (ประเภท 462) 

ขอ้มูลและรายการเอกสารประกอบใบสมคัร  
(ส าหรบัประเทศไทย) 
ผูส้มคัรขอวซีา่เพือ่ทอ่งเทีย่วและท างาน ประเภท 462 

โครงการ Work & Holiday ไทย – ออสเตรเลยี เป็นโครงการแลกเปลีย่นทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไทย 
สามารถเดนิทางไปทอ่งเทีย่วและท างานในประเทศออสเตรเลยี 
วซีา่นีเ้ป็นวซีา่ช ัว่คราวทีส่นับสนุนใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการไดแ้ลกเปลีย่นวฒันธรรมทีแ่ตกตา่งและสรา้งความสมัพนั
ธร์ะหวา่งออสเตรเลยีและประเทศทีเ่ขา้โครงการแลกเปลีย่น ซ ึง่รวมถงึประเทศไทย 

วซีา่นีอ้นุญาตให ้
 พ านักอาศยัในออสเตรเลยีไดน้านถงึ 12 เดอืน 

 สามารถท างานกบัผูว้า่จา้งคนเดยีวกนัไดส้งูสุดไม่เกนิ 6 เดอืน 
 สามารถเขา้เรยีนโดยไม่เกนิ 4 เดอืน 
 สามารถเดนิทางเขา้/ออกประเทศออสเตรเลยีไดห้ลายคร ัง้ภายในระยะเวลาทีอ่นุมตั ิ

 สามารถยืน่ใบสมคัรวซีา่ประเภทนีไ้ดอ้กีเป็นคร ัง้ทีส่อง ในกรณีทีผู่ส้มคัรไดท้ างานมาแลว้เป็นระยะเวลา 3 
เดอืนในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว การเกษตร การป่าไม ้หรอื การประมง 
ในพืน้ทีภ่าคเหนือของประเทศออสเตรเลยี   

ผูส้มคัรจะตอ้งมคีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

 อายไุม่นอ้ยกวา่ 18 ปี แต่ตอ้งไม่เกนิ 31 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัทีย่ืน่ขอวซีา่ 

 ตอ้งไม่มบีุตรผูเ้ยาวต์ดิตามในขณะทีอ่ยูใ่นประเทศออสเตรเลยี 

 มทีนุทรพัยเ์พยีงพอตอ่การด ารงชพีตนเองขณะอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี (ประมาณ $5,000 
ของเงนิสกลุออสเตรเลยี) 

 มทีนุทรพัยเ์พยีงพอส าหรบัคา่เดนิทางไป/กลบั 

 ไม่เคยเดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีดว้ยวซีา่เพือ่ทอ่งเทีย่วและท างาน (ประเภท 462)  
 มวีฒุกิารศกึษาตามทกี าหนดไว ้

 มทีกัษะการใชภ้าษาองักฤษตามมาตรฐานทกี าหนดไว ้

 มหีนังสอืรบัรองคณุสมบตัจิากกรมกจิการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 

 ผ่านการตรวจสขุภาพตามมาตรฐานทกี าหนดไว ้และปราศจากประวตัอิาชญากรรม 

 มคีวามจรงิใจทีจ่ะพ านักอยูใ่นประเทศออสเตรเลยีช ัว่คราว 

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

462 

กรณีทีผู่ส้มคัรตอ้งการรวมสมาชกิในครอบครวัเพือ่ตดิตามในใบสมคัรเดยีวกนั 

ผูส้มคัรไมส่ามารถรวมบุตรในความปกครองในใบสมคัรเดยีวกนั  

บุตร ธดิาทีอ่ยูใ่นความปกครองจะไม่ไดร้บัอนุญาตใหต้ดิตามในขณะทีผู่ส้มคัรอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี 
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วีซา่ประเภทนีอ้นุญาตใหคู้ส่มรสหรอืผูม้คีวามสมัพนัธฉั์นสามภีรรยาสามารถสมคัรขอเดนิทางรว่มได ้
แตจ่ะตอ้งสมคัรขอวซีา่ดว้ยตนเอง และมคีุณสมบตัใินการไดร้บัอนุมตัวิซีา่ประเภทน้ันดว้ยตนเอง 

การสมคัรขอวซีา่ 

สมคัรออนไลน ์

ผูส้มคัรสามารถยืน่ใบสมคัรขอวซีา่ออนไลนผ์่านทาง ImmiAccount ซึง่สามารถเขา้สูร่ะบบไดท้ีเ่วป้ไซด ์
https://online.immi.gov.au/lusc/login. 

การยืน่ใบสมคัรขอวซีา่ออนไลนผ์่านทาง ImmiAccount 
ผูส้มคัรจะตอ้งยืน่ใบสมคัรพรอ้มกบัแนบเอกสารทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณาโดยถา่ยโอนขอ้มูล (upload) 
เอกสารทัง้หมดสมคัรผ่านทางระบบในเวลาเดยีวกนั  

การตรวจเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์คุคล (Biometrics collection) 

ผูส้มคัรทกุสญัชาตทิีส่มคัรขอวซีา่จากประเทศไทย จ าเป็นตอ้งใหข้อ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคลของตนเอง 
(โดยการถา่ยภาพใบหนา้ และพมิพล์ายนิว้มอื) เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาใบสมคัร 

การตรวจเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคลท าไดท้ีส่ านักงานเพือ่การยืน่ขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC) 
ทสี านักงานในกรงุเทพฯ หรอืสาขาในจงัหวดัเชยีงใหม่ ในการนีผู้ส้มคัรตอ้งน าหนังสอืเดนิทางตวัจรงิมาดว้ย 

อา่นขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี:่ https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-

requirements/biometrics. 

กรงุเทพฯ เชยีงใหม่ 

 
ช ัน้ 28, อาคารเดอะเทรนดี ้ออฟฟิศ  
สุขมุวทิ ซอย 13แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110  

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

 

 
เลขที ่191, ช ัน้ 6B, อาคารศริพิานิช  
ถนนหว้ยแกว้ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง  
เชยีงใหม่ 50200 

(ตรงขา้ม เมญ่าชอ็ปป้ิงเซน็เตอร ์เชยีงใหม่) 

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

 
 
อา่นขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี:่ www.vfsglobal.com/Australia/Thailand 
 

คา่ใชจ้า่ยในการสมคัร 

คา่ธรรมเนียมในการยืน่ใบสมคัรเพือ่ขอวซีา่นี ้
ผูส้มคัรไม่สามารถขอคนืไดใ้นกรณีทีใ่บสมคัรขอวซีา่ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิ
รวมถงึกรณีทีผู่ส้มคัรขอยกเลกิการสมคัรดว้ยเหตใุดก็ตามในภายหลงัจากทีไ่ดท้ าการยืน่ใบสมคัรแลว้ 

นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมใบสมคัรขอวซีา่ทีไ่ดถ้กูก าหนดไวโ้ดยรฐับาลออสเตรเลยีแลว้ 
ผูส้มคัรตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนียมในการเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคลใหแ้กส่ านักงานเพือ่การยืน่ขอวซีา่ของออสเตรเลี
ย (AVAC)  

ตรวจสอบคา่ธรรมเนียมวซีา่แตล่ะประเภทไดท้ี:่ https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-pricing-estimator 

 

คา่ธรรมเนียมของ VFS Global ในการเก็บขอ้มูลอตัลกัษณบ์ุคคล: www.vfsglobal.com/Australia/Thailand 

http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand
http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand
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เมือ่ผูส้มคัรท าการยืน่ใบสมคัรขอวซีา่ทีส่ านักงานเพือ่การยืน่ขอวซีา่ของออสเตรเลยี (AVAC) 

เรยีบรอ้ยแลว้    

ทางส านักงานเพือ่การยืน่ขอวซีา่(AVAC) จะน าสง่ใบสมคัรมายงัสถานทตูออสเตรเลยีเพือ่การพจิารณา ทาง 
(AVAC) จะเป็นผูอ้อกใบเสรจ็คา่ธรรมเนียมและหมายเลข ทีผู่ส้มคัรสามารถใชเ้พือ่ตดิตามสถานะใบสมคัรได ้    

ระยะเวลาการพจิารณาใบสมคัร 

ทางภาครวมของหน่วยงาน 
มกีารประกาศแจง้ระยะเวลาด าเนินการพจิารณาใบสมคัรทีม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้มูลทกุเดอืน 
เพือ่เป็นขอ้มูลใหผู้ส้มคัรทราบโดยประมาณถงึระยะเวลาทีใ่ชใ้นการพจิารณาใบสมคัร ทัง้นี ้
ระยะเวลาการพจิารณาใบสมคัรยงัขึน้อยูปั่จจยัหลายประการ เชน่ 
ปรมิาณของใบสมคัรทีไ่ดร้บัในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว หรอืกรณีทีผู่ส้มคัรมปีระวตัทิีซ่บัซอ้น, 
หรอืยืน่ใบสมคัรทีไ่ม่สมบูรณ ์
ซึง่ระยะเวลาการพจิารณานีร้วมทัง้ใบสมคัรยืน่ออนไลนแ์ละใบสมคัรทีย่ืน่เป็นลายลกัษณอ์กัษร  

ส าหรบัระยะเวลาการพจิารณาใบสมคัรในปัจจบุนั สามารถอา่นไดท้ี ่
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times/global-visa-processing-times 

โปรดทราบวา่ทางสถานทตูไม่สามารถใหข้อ้มูลสถานะใบสมคัรได ้
หากยงัอยูใ่นก าหนดเวลาของการพจิารณาใบสมคัรทีไ่ดม้กีารประกาศไว ้  

ผูส้มคัรไมค่วรด าเนินการใดๆ 
เป็นการผูกมดัของก าหนดเงือ่นไขการเดนิทางกอ่นทีจ่ะไดร้บัการแจง้อนุมตัวิซีา่เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
ทางเจา้หนา้ทีไ่ม่สามารถท าการเรง่รดัการพจิารณาเพือ่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูส้มคัรทา่นใดทา่นหน่ึงเป็นก
รณีพเิศษดว้ยเหตผุลทีผู่ส้มคัรไดท้ าการตกลงจา่ยคา่เดนิทางลว่งหนา้ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
 
การเปลีย่นแปลงสถานะภาพภายหลงัการยืน่ใบสมคัร 
หากมกีารเปลีย่นแปลงสถานะภาพของผูส้มคัรภายหลงัจากการยืน่ใบสมคัรแลว้ ผูส้มคัรตอ้งใชแ้บบฟอรม์ 1022 
Notification of Changes in Circumstances 
เพือ่แจง้ใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานทตูทราบถงึสถานะภาพใหม่ทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไป  

สิง่ทีช่ว่ยใหก้ารพจิารณาใบสมคัรรวดเรว็ขึน้ 

ผูส้มคัรควรตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่ไดย้ืน่ใบสมคัรขอวซีา่ทีส่มบูรณ ์
พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบการพจิารณาใหเ้พยีงพอส าหรบัเจา้หนา้ที ่เพราะเจา้หนา้ทีอ่าจท าการพจิารณาใบสมคัร 
จากขอ้มูลทีผู่ส้มคัรไดย้ืน่ไวใ้นใบสมคัรเทา่น้ัน โดยไม่มกีารขอเอกสารเพิม่เตมิเพือ่พจิารณา 

หมายเหต:ุ ผูส้มคัรไม่สามารถขอรบัเงนิคา่ธรรมเนียมการขอวซีา่(รวมถงึคา่บรกิารอืน่ใดทีเ่กดิขึน้) 
คนืไดใ้นกรณีทีใ่บสมคัรขอวซีา่ไดร้บัการปฏเิสธ  

ขอ้ก าหนดใหท้ าการตรวจสขุภาพ 

ทางกระทรวงฯ ไดม้กีารใชร้ะบบการตรวจและบนัทกึผลสขุภาพแบบอเิล็กทรอนิกส ์(E-Health) 
โดยทัว่ไปการตรวจสขุภาพจะพงึท าภายหลงัจากการยืน่ใบสมคัรเทา่น้ัน 
โดยเจา้หนา้ทีจ่ะจดัสง่จดหมายใหด้ าเนินการตรวจสขุภาพ (Health Assessment) ทางอเีมล (e-mail) โทรสาร 
หรอืทางไปรษณีย ์โดยจดหมายจะระบุรายละเอยีดและเลขหมายเพือ่การตรวจสขุภาพ 
ผูส้มคัรจะตอ้งน าจดหมายนีใ้หแ้พทยใ์ชเ้ป็นขอ้มูลในการน าสง่ผลการตรวจทางอเิล็กทรอนิกส ์ 

ในการตรวจสขุภาพนี ้
ผูส้มคัรตอ้งตดิตอ่แพทยแ์ละโรงพยาบาลทีไ่ดร้บัการรบัรองจากแผนกวซีา่ของสถานทตูออสเตรเลยีกรงุเทพฯ 
เทา่น้ัน ผูส้มคัรสามารถอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายนามแพทยไ์ดจ้ากเว็ปไซดต์อ่ไปนี:้ 

http://dict.longdo.com/search/circumstancehttps:/www.border.gov.au/about/corporate/information/forms/pdf-numerical
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https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list 

หมายเหต:ุ ในบางกรณีแพทยอ์าจตอ้งการขอ้มูลดา้นสขุภาพเพิม่เตมิ 
หรอืตอ้งการตดิตามประเมนิผลทางการแพทย ์อาจมกีารขอใหผู้ส้มคัรเขา้รบัการตรวจสขุภาพมากกวา่ 1 คร ัง้ 

การตรวจประวตัอิาชญากรรม 

ในบางกรณีผูส้มคัรอาจไดร้บัการขอใหน้ าสง่ใบรบัรองการสอบประวตัอิาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชา
ต ิหรอืหน่วยงานทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายจากทกุประเทศทีผู่ส้มคัรไดเ้คยพ านักอาศยัเป็นระยะเวลารวมตัง้แต ่12 
เดอืนขึน้ไป ภายในชว่งระยะเวลา10 ปีทีผ่่านมา  

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

locations/list 

ในกรณีทีผู่ส้มคัรไดร้บัการขอใหน้ าสง่ใบรบัรองการสอบประวตัอิาชญากรรมของกรมต ารวจจากประเทศออสเตร
เลยี ผูส้มคัรตอ้งกรอกใบสมคัรของ Australian Federal Police (AFP) National Police Check application 

form แบบฟอรม์นีม้ใีหท้ีเ่ว็ปไซด:์ https://www.afp.gov.au/what-we-do/services/criminal-records/national-

police-checks 

ประกนัสขุภาพ 

คา่รกัษาพยาบาลในประเทศออสเตรเลยีน้ันเป็นคา่ใชจ้า่ยทีส่งู 
และชาวตา่งชาตผิูถ้อืวซีา่ช ัว่คราวน้ันไม่มสีทิธิเ์บกิสวสัดกิารประกนัและรกัษาพยาบาลของรฐับาลออสเตรเลยี 
นอกจากมกีารด าเนินการตกลงระหวา่งประเทศ 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการประกนัสขุภาพในประเทศออสเตรเลยีอา่นไดท้ีเ่ว็ปไซดข์อง the Medicare Australia. 

ผูส้มคัรควรท าประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุตลอดระยะเวลาทีจ่ะพ านักอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี 
โดยตดิตอ่ซือ้ประกนัสขุภาพไดจ้ากตวัแทนขายประกนั 
หรอืตวัแทนส านักงานทอ่งเทีย่วในประเทศทีผู่ส้มคัรพ านักอาศยัอยู ่

วซีา่ของประเทศออสเตรเลยี 

ขอ้มูลของวซีา่ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปยงัประเทศออสเตรเลยีเป็นแบบอเิล็กทรอนิกส ์กล่าวคอื 
หลกัฐานทีแ่สดงวา่ผูส้มคัรไดร้บัการอนุมตัวิซีา่น้ัน จะไม่ถกูประทบัตดิตราลงในหนังสอืเดนิทาง 
แตร่ายละเอยีดของวซีา่จะถกูบนัทกึอยูใ่นระบบขอ้มูลโดยเชือ่มโยงกบัเลขหมายรายละเอยีดจากหนังสอืเดนิทางข
องผูไ้ดร้บัการอนุมตัวิซีา่ 

เมือ่ผูส้มคัรไดร้บัการอนุมตัวิซีา่ของประเทศออสเตรเลยีเรยีบรอ้ยแลว้ 
จะไดร้บัจดหมายแจง้ผลวซีา่ซ ึง่จะระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัเงือ่นไขของวซีา่น้ัน อาทเิชน่ ระยะเวลาของวซีา่ 
และเงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศ ผูส้มคัรควรเก็บรกัษาจดหมายดงักลา่วเพือ่เป็นหลกัฐานประกอบการเดนิทาง 
และหลกัฐานดงักลา่วจะชว่ยในการตรวจสอบสถานะวซีา่ผ่านทางระบบออนไลนใ์นเว็ปไซดข์องกระทรวงฯ 
ทีเ่รยีกวา่ VEVO   

 
การใหบ้คุคลอืน่ตดิตอ่กบัทางสถานทตูในนามของผูส้มคัร 

กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลของประเทศออสเตรเลยี 
ก าหนดใหแ้ผนกวซีา่ไม่สามารถตอบค าถามจากบุคคลทีไ่ม่ไดร้บัมอบอ านาจจากผูส้มคัร 
ซ ึง่รวมถงึผูท้ีใ่หก้ารสนับสนุนใบสมคัรดว้ย 
หากผูส้มคัรประสงคจ์ะแตง่ตัง้ใหบุ้คคลอืน่ตดิตอ่รบัทราบขอ้มูลเกีย่วกบัใบสมคัรน้ัน 
ผูส้มคัรจะตอ้งระบุการมอบอ านาจเป็นลายลกัษณอ์กัษร   

การมอบอ านาจเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายหลงัจากการยืน่ใบสมคัรแลว้สามารถท าไดโ้ดย 

https://www.afp.gov.au/what-we-do/services/criminal-records/national-police-checks
https://www.afp.gov.au/what-we-do/services/criminal-records/national-police-checks
http://www.border.gov.au/vevo


 

วซีา่เพือ่ท่องเทีย่วและท างาน (ประเภท 462)  |  5 
 

 กรอกฟอรม์ 956 หรอื 956A ซึง่ตอ้งลงลายมอืชือ่ ทัง้จากผูส้มคัรและผูท้ีร่บัการแตง่ตัง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
หรอื 

 แจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยทางอเีมล ์หรอืจดหมาย ระบุรายละเอยีดของผูช้ ือ่สกลุและทีอ่ยูข่องผูท้ี ่
ไดร้บัการแตง่ตัง้ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเพือ่แตง่ตัง้บุคคลอืน่อา่นไดท้ี:่ https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-

with-your-application/overview 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเพือ่แตง่ตัง้เอเจนทอ์า่นไดท้ี:่ https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-

with-your-application/using-a-migration-agent 
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รายการเอกสารประกอบใบสมคัร: 
ในการสมคัรขอวซีา่ ผูส้มคัรจะตอ้งใหเ้อกสารทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ประกอบการพจิารณา 
เอกสารบางชนิดอาจใชเ้วลาในการจดัหา ซึง่ผูส้มคัรตอ้งเตรยีมการใหพ้รอ้มน าสง่ 
ทางเจา้หนา้ทีส่ามารถท าการพจิารณาโดยใชเ้ฉพาะเอกสารทีไ่ดน้ าสง่มาแตเ่บือ้งตน้เทา่น้ัน 
ฉะน้ันเพือ่ประโยชนข์องผูส้มคัรเอง ควรเตรยีมเอกสารใหพ้รอ้มพจิารณา 

รายการเอกสารทีไ่ดร้ะบุไว ้รวมถงึ เอกสารสว่นตวั ขอ้มลูดา้นสขุภาพ  และประวตัอิาชญากรรม 
นีจ้ าเป็นในการประกอบการพจิารณาใบสมคัร 

ในบางกรณีเจา้หนา้ทีอ่าจท าการขอเอกสารหรอืขอขอ้มูลเพิม่เตมิจากผูส้มคัรในภายหลงั 

รายการเอกสาร   

 แบบฟอรม์ 1208 - โดยกรอกเป็นภาษาองักฤษ และลงนามโดยผูส้มคัร 
 ช าระคา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ (ซ ึง่จะไม่สามารถขอรบัคา่ธรรมเนียมคนืได)้  
 ส าเนาหนังสอืเดนิทางแสดงหนา้ทีม่รีายละเอยีดของผูส้มคัรทีช่ดัเจน 
หนังสอืเดนิทางนีต้อ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
และตอ้งครอบคลมุถงึระยะเวลาทีป่ระสงคจ์ะพ านักอยูใ่นประเทศออสเตรเลยี  

 รปูถา่ยปัจจบุนัของผูส้มคัร ขนาดใชท้ าหนังสอืเดนิทาง 1 รปู  
 ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้น 
 หลกัฐานซึง่แสดงวา่ ผูส้มคัรมทีนุทรพัยส์ว่นตวัทีเ่พยีงพอ หรอืมทีนุทรพัยเ์กือ้หนุนเพยีงพอ 
ส าหรบัใชจ้า่ยของตนเอง ครอบคลมุระยะเวลาทีจ่ะพ านักในประเทศออสเตรเลยีเชน่ 
สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารปัจจบุนัทีแ่สดงรายการอยา่งนอ้ย 6 เดอืนยอ้นหลงั 
(กรณียืน่ส าเนาเอกสารสมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารจะตอ้งยืน่พรอ้มสมุดบญัชเีงนิฝากฉบบัจรงิซ ึง่เจา้หนา้
ทีจ่ะคนืใหภ้ายหลงั) บตัรกดเงนิสดและบตัรเครดติไม่สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานได ้ 

 หลกัฐานการประกอบอาชพีการงาน (ถา้ม)ี 

ขอ้ก าหนดดา้นภาษาองักฤษ 

ผูส้มคัรตอ้งแสดงหลกัฐานแสดงทกัษะการใชภ้าษาองักฤษพรอ้มใบสมคัร อาทเิชน่ 
 เป็นผูถ้อืสญัชาตโิดยถอืหนังสอืเดนิทางของประเทศ องักฤษ อเมรกิา แคนาดา นิวซแีลนด ์

หรอืไอรแ์ลนด ์
 แสดงผลการสอบ International English Language Testing System (IELTS) คะแนนเฉลีย่ขัน้ต ่าสดุ 4.5 

(รวมทกุทกัษะ) และผลมอีายไุม่เกนิ 12 เดอืน ณ วนัยืน่ใบสมคัร 
 แสดงผลการสอบ Occupational English Test (OET) ทีม่อีายไุม่เกนิ 12 เดอืน ณ วนัยืน่ใบสมคัร 

 แสดงผลการสอบ Test of English as a Foreign Language internet-Based Test (TOEFL iBT) 

คะแนนขัน้ต ่าสดุ 32 (รวมทกุทกัษะ) ทีม่อีายไุม่เกนิ 12 เดอืน ณ วนัยืน่ใบสมคัร 

 แสดงผลการสอบ Pearson Test of English Academic (PTE Academic) คะแนนขัน้ต ่าสดุ 30 
(รวมทกุทกัษะ) ทีม่อีายไุม่เกนิ 12 เดอืน ณ วนัยืน่ใบสมคัร 

 แสดงผลการสอบ Cambridge English: Advanced (CAE)  คะแนนขัน้ต ่าสดุ 147 (รวมทกุทกัษะ) 
ทีม่อีายไุม่เกนิ 12 เดอืน ณ วนัยืน่ใบสมคัร 

 เป็นผูท้ีไ่ดเ้ขา้เรยีนระดบัประถมศกึษา 1-6 และ ระดบัมธัยมศกึษาเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี 
ในสถาบนัการศกึษาทีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นสือ่ในการศกึษาเลา่เรยีน  

 เป็นผูท้ีไ่ดเ้ขา้เรยีนระดบัมธัยมศกึษาเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี 
ในสถาบนัการศกึษาทีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นสือ่ในการศกึษาเลา่เรยีน   
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 เป็นผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัอดุมศกึษาหลกัสตูรเต็มเวลาทีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็นสือ่ในการศกึษาเลา่เรยีน 
เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 2 ปี  

 เป็นผูท้ีไ่ดเ้ขา้เรยีนในหลกัสตูรเต็มเวลาเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 ปีในระดบัปรญิญาบตัร ประกาศนียบตัร 
 หรอืเทยีบเทา่ ทีส่ถาบนัการศกึษาออสเตรเลยีและไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นสือ่ในการศกึษาเลา่เรยีน  

เอกสารรบัรองคณุสมบตัจิากรฐับาล  

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

หมายเหต:ุ หนังสอืรบัรองนีไ้ม่ใชก่ารรบัประกนัวา่ผูส้มคัรจะไดร้บัการอนุมตัวิซีา่เสมอไป 

วฒุกิารศกึษา 

 ส าเนารบัรองถกูตอ้งของวฒุกิารศกึษา หรอื ปรญิญาบตัร และใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) 

 

 

กระทรวงกจิการภายใน 

สถานเอกอคัรราชทูตออสเตรเลยี กรุงเทพฯ 

www.thailand.embassy.gov.au 
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