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Joy Stellar, J.P 184680
Migration Agent 
Registration 
No. 0103611

หากมีค�าถามเรื่องวีซ่า 
Stellar มีค�าตอบ
E-mail: 
visa@stellaraustralia.com

เป็นไปตามค�าท�านายของหมอเดาสมัครเล่น
เลยค่ะ ที่เคยเขียนพยากรณ์เอาไว้ในคอลัมน์
นี้ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เร่ืองที่จะเกิด
ข้ึนกับบรรดาร้านอาหารไทยต่างๆ ที่จะต้อง
เจอสถานการณ์ขาดแคลนพนักงานที่เป็นวีซ่า
นักเรียนในเกือบจะทุกต�าแหน่ง เหตุมาจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของอิมมิเกรช่ันที่เพ่ิม
ดีกรีความเคี่ยวในการพิจารณาวีซ่านักเรียนบาง
ประเภทนั่นเอง 

ช่วงนี้ก็เลยได้ยินได้ฟังบรรดาพี่น้องและเพื่อนฝูง
ที่เป็นเจ้าของร้านอาหารไทย บ่นปรับทุกข์ให้ฟัง
เรื่องหาคนท�างานยากขึ้นเรื่อยๆค่ะ บางคนก็บ่น
ไปด่าอิมไปด้วย ว่ามันจะกีดกันเรื่องวีซ่าท�าไมกัน
หนักหนา เด็กออสซี่ที่ไหนจะมาสมัครงานร้านอา
หารไทยกันยะ ส่วนบางคนก็บ่นแกมวิเคราะห์
หาเหตุผลเสริมเรื่องตัวแปรอื่นๆ ที่มีส่วนท�าให้
พนักงานเสิร์ฟขาดแคลนถึงขั้นวิกฤติ เจ้าของ
ร้านรายหนึ่งแทรกแนวคิดน่าฟังว่า นอกจากวีซ่า
นักเรียนผ่านยากแล้ว อีกเหตุผลหน่ึงที่พนักงาน
ขาดแคลนกค็อื ร้านนวดไทยทีเ่ปิดกนัทกุมมุเมอืง
นี่แหละ ดันมาแชร์พนักงานที่เป็นเด็กนักเรียนไป
อีก เอ้อ! อันนี้น่าคิด

นอกเหนือจากพนักงานเสิร์ฟจะขาดแคลนถึงขั้น 
On demand กันแล้ว เชฟไทย และพนักงานใน
ครัว รวมถึง ดี.เจ (เด็กล้างจาน) ก็หายากไปตามๆ
กัน แต่ในมุมมองของอิมกลับตรงกันข้าม อาชีพ 
Cook ที่อยู่ใน List ขอ PR แบบ skilled ได้ ก็โดน
ถอดออกจากโผซะยงังัน้ หากจะประกอบอาชพีนี้
ในออสเตรเลียต่อไป ก็จะต้องมีนายจ้างเป็นผู้ยื่น
เรื่องสปอนเซอร์ให้เท่านั้น หรือถ้าบางคนบังเอิญ
มีแฟนเป็นออสซี่ หรือเป็น PR  ก็ ถือว่ามีออฟชั่น
เพิ่มอีกหนึ่ง ให้เลือกเอาว่า จะให้นายจ้างสปอน
เซอร์เป็นวีซ่าท�างาน หรือจะให้แฟน สปอนเซอร์
เป็นวีซ่าคู่ครอง ก็เลือกเอานะคะ

แต่ฉบับนี้จะเขียนเรื่องนายจ้างสปอนเซอร์ก่อน
นะคะ เพราะเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่สอบถามกัน
เข้ามา ต้องขอบอกว่าการที่จะสปอนเซอร์ใคร
ด้วยวีซ่า 457 ในปัจจุบันเป็นเรื่องค่อนข้างยาก ก็

อย่างทีบ่อก นโยบายของรฐับาลปัจจบุนั ต้องการ
เกบ็งานไว้ให้คนออสซีก่่อน จงึต้องยกระดบัความ
ยากในการให้วีซ่าแรงงานจากต่างชาติให้ท�ายาก
ขึ้นเรื่อยๆ โดยเข้มงวดกับข้อก�าหนดของนายจ้าง 
และคุณสมบัติของลูกจ้าง โดยเฉพาะคุณสมบัติ 
เรือ่งการใช้ภาษาองักฤษ ไม่ว่าจะเป็นกุก๊ หรอืเชฟ
ก็ต้องสอบ IELTS ให้ได้ ไม่ต�่ากว่า 5.0 ค่ะ

ด้วยเหตุผลที่อ้างว่าหากภาษาอังกฤษต�่ากว่า
น้ี เชฟต่างชาติจะมาสอนงานหรือสื่อสารกับคน
ออสซี่ให้รู ้เรื่องการท�าอาหารได้ยังไง และหาก
ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษอ่อนแอต�่ากว่า 5.0 ก็
อาจมีโอกาสโดนนายจ้างเอาเปรียบได้ง่ายใน
เรื่องกฎเกณฑ์การจ้างงาน และสวัสดิการของ
พนักงานที่ควรจะได้ และนี้คือเหตุผลหลักๆของ
การต้องมีผล IELTS ค่ะ ส่วนเหตุผลหลักอีกข้อ
คือ ควรจะพิจารณาจ้างงานคนออสซี่ด้วย และ
ถ้าจะจ้างคนต่างชาติ ก็ต้องจ่ายเงินในอัตรา
เดียวกันกับคนออสซี่ เช่น เชฟออสซี่ ได้รับเงิน
เดือนเท่าไหร่ ก็ต้องเสนอเชฟไทยในเงินเดือน
เท่าน้ัน ที่เรียกว่า Market Rates นั้นแหละค่ะ 
เพื่อป้องกันการตัดราคาจ้างแรงงานราคาถูกจาก
ต่างชาติ แทนแรงงานราคา Market Rates ของ
คนออสซี ่การเปลีย่นแปลงนีเ้ริม่บงัคบัใช้ตัง้แต่วนั
ที่ 14 September 2009 เป็นต้นมา ที่จ�าได้แม่น
เพราะเป็นวันที่ยื่น Applications ของวีซ่า 457 
เข้าไปรวดเดียว  5 คน ให้กับบริษัทค่อนข้างใหญ่
ของประเทศไทยทีม่าลงทนุในออสเตรเลยีโดยเข้า
มา ซ้ือที่ สร ้ างโรงงานผลิตอุปกรณ ์รถยนต ์
ที่  Melbourne บริษัทนี้ถึงแม้จะมีเงินทุนหนา 
มีพนักงานที่มีความช�านาญและมีประสบการณ์
สูงจากเมืองไทย แต่จะท�ายังไงเม่ือช่างเทคนิค
ทั้ง 5 คนจะต้องไปสอบ IELTS เอาเป็นว่า ช่วง
นั้น มีการประชุมเครียดทุกวันเรื่องการท�าวีซ่า
ของทั้ง 5 คน ระหว่าง Migration Agent 2 คน 
ที่ Stellar คือตัวผู้เขียนเองและคุณ John Egan 
ที่ต้องแลกเปลี่ยนความเห็นและเทคนิคต่างๆ 
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ที่เราเรียกว่า Brain 
Storming อยูเ่ป็นเดอืน และผลสดุท้ายคอื โรงงาน
นัน้ได้พนกังานทัง้ 5 คนอมิพอร์ตจากเมอืงไทยมา
ด้วย วซ่ีา 457 ทัง้หมดค่ะ เรือ่งมนัยาก คงจะเขยีน
ไม่พอเน้ือที่ หากใครอยากทราบก็เขียน e-mail 
เข้ามาคยุกนันะคะ (ยกเว้นเอเจ้นท์อืน่ๆ หาเทคนคิ
กันเอาเองนะคะ)

วีซ่า 457 ที่รู้จักกันภาษาทางการเขาเรียกว่า 
Temporary Long Stay Business Visa ที่มี
ความยาววีซ่าสูงสุด 4 ปี 

ขัน้ตอนของการท�าวซ่ีาชนดินีป้ระกอบด้วย 3 ส่วน
ประกอบหลักๆ คือ 
1. Sponsorship Application
2. Nomination Application
3. Visa Application

ข้อแรกคือส่วนที่ส�าคัญสูงสุด คือ ตัวนายจ้างจะ
ต้องได้รับการอนุมัติให้เป็น Standard Business 
Sponsor ก่อน เมือ่ได้รบัการตรวจสอบคณุสมบตัิ

ของนายจ้างแล้ว ลกูจ้างและต�าแหน่งงานทีจ่ะจ้าง
กจ็ะถกูน�ามาพจิารณา เพราะถ้าหากนายจ้างโดน
ปฏเิสธ ลกูจ้างกโ็ดนเช่นกนั ข้อแนะน�าคอื นายจ้าง
ต้องมกีารเตรยีมตวัให้พร้อมก่อนในเรือ่งหลกัฐาน
และเอกสารต่างๆ ก่อนที่จะยื่นเรื่องสปอนเซอร์
ใคร ส่วนลูกจ้างระหว่างนี้ก็ฝึกฝนภาษา หาเวลา
ไปเรียนเพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวสอบ IELTS ให้ได้

คุณสมบัติหลักที่นายจ้างจะต้องมีและเอกสาร
เบื้องต้นที่ต้องใช้ในการท�า SBS 

• เป็นธุรกิจที่ถูกกฏหมายและไม่มีประวัติด่าง
พร้อยกับทางอิมมิเกรชั่น

• หากเป็นกจิการทีอ่ยูใ่นออสเตรเลยีต้องมกีารท�า 
Training ให้ตรงกับข้อก�าหนด Training Bench 
Mark for Australian Staff และมีการจ้างงาน
ชาวออสเตรเลียหรือ PR. Staff  ในสัดส่วนที่เป็น
ที่ยอมรับ

• มีเอกสารเรื่องการเสียภาษีอย่างถูกต้อง จ่าย 
GST. สม�่าเสมอ ตรงเวลา เอกสาร Registration 
of Business Name ABN, ACN,BAS, Balance 
Sheet และ Bank Statements 6 เดือน

• จดหมายรับรองสถานะทางการเงินของธุรกิจ
จากนักบัญชีของบริษัท 

• Employment Contract ระบตุ�าแหน่งและเงนิ
เดือนและสวัสดิการต่างๆ

หากนายจ้างมีคุณสมบัติคร่าวๆ ตามนี้ ก็พอจะมี
โอกาสทีจ่ะได้รบัอนมุตัเิป็น Standard Business 
Sponsor และต�าแหน่งนีม้อีาย ุ3 ปี โดยไม่ต้องท�า
ใหม่ หากจะท�าเรื่อง sponsor คนต่อๆ ไป 

อ้าว เขียนเพลิน เนื้อที่หมดอีกแล้ว ขอเอาไว้ต่อ
ฉบับหน้าก็แล้วกันนะคะส�าหรับขั้นตอนที่ 2 และ 
3 ของวีซ่า 457 นี้ 

อ้อ ก่อนจบขอแถมนิดนึง เรื่องเงินเดือนขั้นต�่าที่
ต้องเสนอให้ลูกจ้างชาวต่างชาติที่จะท�าเรื่องวีซ่า 
457 ในปัจจบุนัต้องไม่ต�า่ว่า $47,480 บวก Super 
ไม่ต�่ากว่า 9 % และสวัสดิการปลีกย่อยอื่นๆท่ี
ลูกจ้างพึงจะได้รับ 

สรปุแล้วกฏกค็อืกฏ ดแูล้วกเ็หน็ใจทัง้นายจ้างและ
ลูกจ้างค่ะ ร้านไทยก็ไม่ใช่ว่าจะมีก�าลังทรัพย์ที่จะ
เสนอการจ่ายเงินสูงๆ ได้ทุกร้าน แต่ก็นั่นแหละ
ค่ะ ทางอิมก็ใช้วิธีออกกฏหมวดนี้มาเพื่อคุ้มครอง
ลูกจ้างไม่ให้ถูกเอาเปรียบ แต่ลึกๆ แล้วเป็นการ
ส่ง Message บอกนายจ้างว่า หากไม่อยากยุง่ยาก
เรือ่งเอกสารต่างๆ ในการสปอนเซอร์ กค็วรจะจ้าง
คนออสซี่ดีกว่า (โห เจ้าเล่ห์นะเนี่ย) จ่ายในอัตรา
เดยีวกนักบัคนต่างชาตแิถมไม่ต้องยืน่เรือ่งอะไรให้
ทัง้นัน้ แต่อมิลมืนกึไปว่า ออสซีท่ีไ่หนมนัจะรูล้กึซึง้
เรื่องอาหารไทยเท่าคุณป้า คุณน้า เชฟจากเมือง
ไทยที่เติบโตมากับอาหารไทย แต่ดันสอบ IELTS 
ไม่ผ่านเท่านั้นเอง

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 
พี่จอย Stellar

สปอนเซอร์

วีซ่า 

457


