ข้อกาหนดในการขอ Visa – ED
ของโรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ เกียรติพัฒนา
1.
2.
3.
4.

ตรวจสอบประวัติการเข้า – ออก นอกประเทศ (มีการเข้า – ออก บ่อยแค่ไหน)
ตรวจสอบอายุของนักเรียน นักเรียนที่ขอ Visa – ED ควรมีอายุไม่เกิน 45 - 50 ปี
ระยะเวลาของ Visa ที่มีอยู่ จะต้องเลือกไม่น้อยกว่า 30 วัน
หากนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กระทาการใด ๆ ที่ทาให้ทางโรงเรียนฯ เสียชื่อเสียง ส่งผล
กระทบต่อ ภาพลักษณ์ของโรงเรียนฯ ทางโรงเรียนมีสิทธิ์และอานาจ ในการยกเลิก Visa – ED ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5. ทางโรงเรียนฯ จะไม่คืนเงิน ในกรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และถูกยกเลิก Visa – ED
6. การต่อ Visa ในเชียงใหม่ (กรณีที่เปลี่ยน ED – Visa แล้ว) จะต่อได้ครั้งละ 3 เดือน สูงสุดไม่เกิน 1 ปี
***หมายเหตุ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ทาง CEC ไม่สามารถฝ่าฝืนได้
ขั้นตอนและกระบวนการในการทาวีซ่า ED - Visa
ขั้นตอนที่ 1 นักเรียนจะต้องมีระยะเวลาของวีซ่า ไม่ต่ากว่า 30 วัน เพื่อให้ทางโรงเรียนได้มีเวลาในการ
จัดเตรียมเอกสาร เพื่อความถูกต้อง ไม่ผิดพรากของเอกสาร โดยนักเรียนต้องเตรียมเอกสาร
ดังต่อไปนี้
1. ก๊อปปี้ พาสปอร์ต ทุกหน้า และเซ็น กากับ
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว จานวน 6 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3. นักเรียนต้อง มัดจาเกิน ไม่ต่ากว่า 50% ของราคาคอร์สเรียนที่ได้ตกลงไว้ หรือ
ชาระทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 2 นักเรียนจะต้องกรอกแบบฟอร์ม ของกระทรวงศึกษาธิการ และแบบฟอร์มการสมัครเรียน
ขั้นตอนที่ 3 ทางโรงเรียนจะยื่น เอกสาร ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เพื่อขอหนังสือรับรอง
นักเรียน ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วันทาการ (ไม่นับวันหยุดราชการ)
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อนักเรียนได้เอกสารจากทางโรงเรียน เรียบร้อยแล้ว ต้องเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อทา
การเปลี่ยนวีซ่า หรือเปลี่ยนประทับการตรวจลงตรา ณ สถานกงสุลใหญ่ หรือ สถาน
เอกอัครราชทูต ตามที่นักเรียนได้แจ้งความประสงค์ไว้
- อัตราค่าเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 2000 บาท (จ่ายที่กงสุล) นักเรียนจะได้การ
ประทับตราเป็นระยะเวลา 90 วัน
** หมายเหตุ : นักเรียนที่เป็นชาวจีน ประเทศในตะวันออกกลางและบางประเทศจากแอฟริกา
จาเป็นต้องกลับไปประเทศของพวกเขา เพื่อได้รับวีซ่า ED จากสถานทูตไทยในท้องถิ่นหรือสถานกงสุล

ขั้นตอนที่ 5 นักเรียนจะต้องกลับมาที่โรงเรียน โดยมีหนังสือเดินทางที่ประทับตรา Non – Immigrant
รหัส ED หลังจากที่ได้ทาการเดินทางออกนอกประเทศ ทาการอัพเดทข้อมูลให้กับทางโรงเรียน
เพื่อที่จะดาเนินการขั้นตอนต่อไปและส่งเอกสารต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 ก่อนวีซ่า จะหมด 1 เดือน ทางโรงเรียน จะดาเนินการต่อวีซ่าให้กับนักเรียน โดยดาเนินการต่อ
วีซ่าที่ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขั้นตอนดังนี้
- ทางโรงเรียนจะยื่น เอกสารต่อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.เชียงใหม่ เพื่อขอ
หนังสือพานักต่อในประเทศ ใช้ระยะเวลา 15 วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ)
- เมื่อได้รับเอกสารจากทางสานักงานเขตฯ ทางโรงเรียนจะส่งมอบเอกสาร ให้กับ
นักเรียน เพื่อเดินทางไปยื่นเอกสารการขออยู่ต่อ ณ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
- การยื่นขออยู่ต่อจะได้ระยะเวลาการอยู่ต่อครั้งละ 3 เดือน
** ระยะเวลาการขอต่อวีซ่า ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของทางโรงเรียนฯ โดยนักเรียนจะต้องทาการเรียนสัปดาห์ละ
4 วัน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนด และถ้าหากนักเรียนไม่มาเรียนตามเวลาเรียน ที่
โรงเรียนกาหนด ทางโรงเรียนฯ สามารถยกเลิกวีซ่าได้ทันที
- อัตรา การอยู่ต่อ 1900 บาท (จ่ายให้กับสานักงานตรวจคนเข้าเมือง)
สิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติ เมื่อได้รับ ED วีซ่า
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน (แจ้งที่ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงใหม่)
คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คน
ต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก90 วัน หาก
ท้องที่ใดมีที่ทาการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทาการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไป
ตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
วิธีการแจ้ง
1. คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเองหรือ
2. คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนาหนังสือไปแจ้งหรือ
3. คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
4. คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วันหรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกาหนด หากเกินกาหนด
นัด หรือเกินกาหนดที่จะต้องแจ้งที่พัก คนต่างด้าวต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อดาเนินการเปรียบเทียบ
ปรับ โดยจะถูกเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท
5. กรณีคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกาหนดนัดครั้งต่อไป
เมื่อเดินทางกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรแล้ว ให้มารายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไป เมื่อครบกาหนด 90 วัน นับแต่วันเดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักรครั้งสุดท้าย

