กฎของวีซ่าออสเตรเลียที่ควรทราบ
เมื่อนักศึกษาได้รับวีซ่านักศึกษาแล้ว ไม่ว่าจะจากการยื่นวีซ่าที่ VFS หรือ eVisa ซึ่งไม่ม ีราย
ละเอียดวีซ่าติด ที่ห นังสือเดินทาง จะมีรายละเอียดของวีซ่าที่ควรทราบดังนี้
1. หมายเลขวีซ่า เป็นหมายเลขอ้างอิงจากการอนุม ัต ิวีซ่า
2 Granted Date คือวันที่ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้าออสเตรเลียได้
3. Must not arrive after หรือ Visa Expiry Date คือวันหมดอายุของวีซ่า นักศึกษาจะต้อง
ตรวจสอบดูว่า วันที่กําหนดให้ครอบคลุม วันที่จบการศึกษาหรือไม่ โดยปกติแล้ว ทางสถาน
ทูต กําหนดให้วันหมดอายุวีซ่าหลังจากวันที่จบการศึกษาที่ระบุในใบ eCoE 1 หรือ 3 เดือน
หากวันหมดอายุวีซ่าไม่ถูกต้อง จะต้องติด ต่อทาง DIAC ทันที
4. Single Travel เป็นการเดินทางเข้า - ออกประเทศออสเตรเลียได้เพียงครั้งเดียวในระหว่าง
ที่วีซ่ายังไม่ห มดอายุ
5. Multiple Travel สามารถเดินทางเข้า - ออก กรุงเทพฯ - ออสเตรเลียกี่ครั้งก็ได้ต ลอดอายุ
วีซ่า (ทางสถานทูต และ DIAC จะออกวีซ่าแบบ Multiple Travel ให้กับวีซ่านักศึกษา หากได้
วีซ่านักศึกษาเป็น Single Travel จะต้องรีบแจ้งกับหน่วยงานที่ออกวีซ่าให้เพื่อดําเนินการ
แก้ไข)
กฎของวีซ่านักศึกษา
8101 No Work
ผู้ถือวีซ่านี้ไม่อนุญาตให้ท ํางานในออสเตรเลีย (นักศึกษาต้องดําเนินการขอ Work Permit ที่
ประเทศออสเตรเลีย หลังจากที่เริ่ม เรียนแล้ว)
8105 Work Limitation
ผู้ถือวีซ่านี้สามารถทํางานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างภาคการศึกษา และไม่
จํากัด ชั่วโมงระหว่างปิด ภาคการศึกษา
8202 Remain enrolled in a registered course and achieve satisfactory course progress and
attendance as determined by their education provider
ผู้ถือวีซ่านี้จะต้องศึกษาในหลักสูต รที่ลงทะเบียนและสําเร็จการศึกษาโดยมีเวลาเข้าเรียนตาม
ที่กําหนด ไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาที่ลงทะเบียนเรียน
8203-4 No change the course, thesis or research topic unless the department has granted
approval ผู้ถือวีซ่านี้ - ผู้ท ี่จะศึกษาในระดับ Postgraduate ต้องไม่เปลี่ยนหลักสูต ร วิท ยานิพนธ์
หรือหัวข้อการวิจัย จนกว่าจะได้รับการอนุม ัต ิ
8206 No Change Provider
ห้ามนักศึกษาเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนภายใน 1 ปี (ในกรณีท ี่ห ลักสูต รหลักมีระยะเวลาเกิน
1 ปีขึ้นไป)
8501 แสดงว่านักศึกษามีประกันสุขภาพตามกฎหมายออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว
8532 นักศึกษาที่ม ีอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ใช่นักศึกษาทุน และไม่ได้พํานักในประเทศออสเตรเลีย
กับบิด าและมารดา ผู้ปกครอง หรือ ญาติผู้ม ีคุณสมบัต ิท ี่ม ีอายุเกิน 21 ปี จะต้องพํานักใน
ที่พักที่จัด ให้ ภายใต้การดูแลและสวัสดิการโดยทางสถาบัน
8533 Inform Provider of Address
นักศึกษาต้องแจ้งที่อยู่ท ี่ออสเตรเลียกับทางสถาบันการศึกษาภายใน 7 วันหลังจากเดินทาง
ไปถึง
หากมีการย้ายที่อยู่ต ้องแจ้งให้ท างสถาบันทราบภายใน 7 วันทุกครั้ง ทางสถาบัน
จะแจ้งให้ท าง DIAC ต่อไป
นอกจากนี้ นักศึกษาต้องแจ้งไปยัง บริษัท ประกันสุขภาพ ธนาคาร และที่อื่นๆที่ท ํานิต ิกรรม
ไว้ท ั้งหมด
หมายเหตุ : Education Provider คือ สถาบันที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
สามารถดูรายละเอียดและกฎวีซ่าอื่นๆ เพิ่ม เติม ได้ท ี่ www.immi.gov.au/students/visaconditions-students.htm

Assessment Level (AL)

Department of Immigration and Citizenship Office ได้แบ่งระดับความน่าเชื่อถือในการ

Department of Immigration and Citizenship Office ได้แบ่งระดับความน่าเชื่อถือในการ
พิจารณาวีซ่าไว้ เป็นทั้งหมด 5 ระดับด้วยกัน โดยประเทศไทยได้รับการจัด ให้เป็นประเทศที่
อยู่ในระดับ AL – 1 สําหรับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีแบบวิจัย และ AL – 2 สําหรับ
การศึกษาในระดับอื่นๆ
ประเภทของวีซ่า สามารถแบ่งได้เป็น 7 ประเภท
570หลักสูต รภาษาอังกฤษ
571หลักสูต รมัธยมศึกษา
572หลักสูต รวิชาชีพและสายอาชีพ
573หลักสูต รปริญญาตรีและปริญญาโทแบบ Coursework
574หลักสูต รปริญญาโทแบบทําการวิจัย
575หลักสูต รระยะสั้นและหลักสูต รภาษาในปัจจุบัน
576หลักสูต รสําหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา AusAid หรือทุนนักศึกษาทหาร
การพิจารณาใบสมัครของวีซ่านักศึกษาใช้การพิจารณาตามกฎเกณฑ์และข้อกําหนดต่างๆ
ของแต่ละประเทศ ซึ่งรวมถึงหลักสูต รของแต่ละสาขาวิชาที่สมัครเรียน

เอกสาร และขั้นตอนการยื่นขอ VISA นักศึกษา
1. ฟอร์ม 157 A ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
2. เอกสารตอบรับจากสถาบัน Confirmation of Enrolment (eCoE)
3. รูปถ่ายหน้าตรง (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1-2 นิ้ว จํานวน 3 รูป* (สําหรับ
แบบฟอร์ม 157 A 1 รูป และแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ 2 รูป)
4. หนังสือเดินทาง (Passport) โดยจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
5. Transcript ตัวจริงพร้อมสําเนา
 ในกรณีที่เคยเรีย นที่ออสเตรเลีย มาแล้ว ต้องใช้ Record of Attendance
และ Certificate (ใบรับรองการศึกษา) ด้วย
6. สําเนาใบเสร็จการตรวจสุขภาพ
7. สําหรับนักศึกษาที่อายุต่ํากว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอม (Letter of
Consent) พร้อมลายเซ็น สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบีย นบ้านของบิดาและ
มารดา สําเนาสูติบัตรของนักศึกษา เอกสารยืนยันเรื่องผู้ปกครองและที่พักจาก
สถาบัน
8. หลักฐานอื่น ๆ หลังจากจบการศึกษา
 กรณีทํางานแล้ว ให้นําใบรับรองจากที่ทํางานทุกแห่งที่เคยทํา ระบุ
ตําแหน่ง วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดของการทํางาน
 กรณีที่เรีย นเพิ่มเติม เช่น ภาษา คอมพิวเตอร์ หรือหลักสูตร อื่น ๆ ให้ขอ
ใบรับรองหรือหลักฐานจากทางสถาบันนั้นๆ มาด้วย
 กรณีที่มิได้ทํางานเกินกว่า 1 ปี ให้นําใบรับรองจากผู้ปกครองว่า ได้อยู่
ในความดูแลและได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ปกครองมาโดยตลอด
 กรณีที่เคยถูกปฏิเสธ VISA มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตาม ควรมี
หลักฐานชี้แจงการถูกปฏิเสธแนบมาด้วย
9. หลักฐานทางการเงิน (Bank Statement)
 จดหมายรับรองของผู้สนับสนุนทางการเงิน (*ไม่ต้องใช้ กรณีที่ใช้บัญชี
ของบิดามารดา หรือของตนเอง) ให้ระบุความสัมพันธ์ และระบุว่าจะเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้สมัครในขณะที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย กระทั่งจบการ
ศึกษา
 สําเนาบัตรประชาชนและทะเบีย นบ้านของผู้สนับสนุนทางการเงิน
 สําเนาบัญชีกระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนที่ย ื่น และ/
หรือใบรับรองฐานะทางการเงินลูกค้าของทางธนาคารหรือ
 สําเนาบัญชีฝากประจํา หรือสําเนาบัญชีออมทรัพย์ ให้ถ่ายสําเนาหน้าชื่อ
บัญชี และรายการบัญชีย ้อนหลัง 6 เดือน นับจาก เดือนที่ย ื่น หรือ
 สําเนาบัญชีในรูปของบริษัท ต้องมีหลักฐานระบุชื่อของผู้สนับสนุนทาง
ด้านการเงินอยู่ และมีสิทธิ์ในการสั่งจ่ายเงิน พร้อมสําเนาทะเบีย นการค้า และ

ด้านการเงินอยู่ และมีสิทธิ์ในการสั่งจ่ายเงิน พร้อมสําเนาทะเบีย นการค้า และ
บัญชีของบริษัท
10. สําเนาทะเบีย นบ้านของนักศึกษา
11. เอกสารทางการทหาร เช่น ส.ด. 9, ส.ด. 43
12. ค่าธรรมเนีย มในการยื่นขอ VISA สั่งจ่าย สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ
ธนาคารในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้ซื้อ
แคชเชีย ร์เช็ค จํานวน 13,100 บาท
ธนาคารในประเทศไทยนอกเหนือจากจังหวัดข้างต้น ให้ซื้อแบงค์
ดราฟท์ จํานวน 13,100 บาท
ค่าวีซ่าที่ตัดจากบัตรเครดิต ในเว็บไซต์ของสถานทูตยังเป็น $430
เป็นค่าธรรมเนีย มของช่วงเดือน ม.ค.- มิ. ย. 2550
...................................................................................................
............................
*** Note
(1) กรุณาเซ็นรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
(2) ระยะเวลาในการดําเนินวีซ่าอย่างน้อย 10 วันทําการ

