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หากมีค�ำถามเรื่องวีซ่า
STELLAR มีคำ� ตอบ
EMAIL: visa@stellaraustralia.com
มีผู้อ่าน VR THAI รายหนึ่งโทรเข้ามา
ปรึกษาว่าตัวเธอนัน้ ยืน่ เรือ่ งวีซา่ แต่งงานไปแล้ว
ซึ่งขณะนี้ได้ Visa ขั้นแรกเป็น Temporary อยู่
ได้เกือบปีแล้ว แต่ระยะหลังๆ มีปญั หากับแฟน
ทะเลาะกันบ่อยๆ ต่างคนต่างแรง ตัวหนูเริ่ม
เบือ่ ทีจ่ ะรอแล้ว อยากได้ PR เร็วๆ จะได้เลิกรา
กันซะที เธอว่าอย่างนั้น
มีพคี่ นไทยทีห่ นูรจู้ กั มาแนะน�ำว่า ถ้าหนู
อยากได้ PR เร็วๆ แบบ fast track ไม่ต้อง
รอ Temp 2 ปี ก่อนละก็ หนูจะต้องด�ำเนิน
การยั่วโทษะให้แฟนหนูตบแรงๆ แล้วถ่ายรูป
ชัดๆ ไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่งให้ อิมดู แล้วอิม
จะให้ Visa PR โดยอัตโนมัติ เพราะเข้าข่าย
Domestic Violence อยากทราบว่าเป็นเรื่อง
จริงไหมค่ะ มีกรณีแบบนี้ด้วยเหรอค่ะ อยาก
จะขอ Second Opinion ก่อนค่ะ คือว่าไม่
อยากถูกตบแบบเปล่าประโยชน์น่ะค่ะ แต่ถ้า
เป็นเรือ่ งจริงอย่างทีพ่ คี่ นนัน้ แนะน�ำ หนูกจ็ ะได้
รีบวางแผนงานยัว่ โมโหให้ถกู แฟนตบอย่างเป็น
ทางการโดยด่วน คือว่าอยากได้ PR เร็วๆ ค่ะ
เจอค�ำถามแบบนี้ก็อึ้งไปนิด เพราะ
ก�ำลังคิดว่าจะตอบแบบไหนให้เป็นกลางและ
เป็นประโยชน์กับน้องคนนี้ดี โดยไม่ออกเป็น
แนวชี้โพรงให้กระรอก หรือแนะแนวให้ไปใช้
ในทางที่ผิด และอาจจะท�ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
เพราะหากมีค�ำว่าท�ำร้ายร่างกายก็ต้องทั้งมีผู้
ท�ำและผู้ถูกกระท�ำ แน่นนอนอยู่ที่ผู้ทำ� จะต้อง
เป็นฝ่ายผิดและถูกด�ำเนินคดี แต่ในกรณีผู้ถูก
กระท�ำมีการวางแผนให้ตนเองถูกกระท�ำนั้น
มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเช่นกัน
ส่ ว นค� ำ ถามที่ น ้ อ งถามว่ า มี ก รณี
อย่างนีจ้ ริงไหมทีไ่ ด้ PR จากการถูกแฟนท�ำร้าย
ร่างกาย ถึงแม้ว่าแฟนจะถอนเรื่อง Sponsor
เราไปแล้วก็ตาม หากจะตอบตามจริงก็ต้อง
บอกว่ามีจริงค่ะ แต่ในปัจจุบันไม่ได้ง่ายดาย
อย่างที่น้องได้ยินได้ฟังมาแล้วนะคะ อย่างที่
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“อยากโดนตบ”

เคยพูดถึงเรื่องวีซ่าคู่ครอง หรือ Partner visa
ในฉบับที่แล้วว่ามี 2 ขั้นตอนที่ต้องรอกว่าจะ
ได้ PR นั้น เมื่อยื่นเรื่องไปแล้ว หากหลักฐาน
ครบถ้วน ก็จะได้ วีซ่า Stage 1 คือ Temporary partner Visa และต้องรออีก 2 ปี หาก
ยังอยู่ด้วยกันฉันท์คู่ครอง มีหลักฐานเพิ่มเติม
อีก เช่น สร้างครอบครัวร่วมกัน มีลูกด้วยกัน
หรืออะไรก็ตามที่ยืนยันความสัมพันธ์ว่ายังรัก
กันอยูไ่ ม่เปลีย่ นแปลง ก็จะได้วซี า่ Permanent
หรือ PR อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ในทางกลับกัน
หากความรักจืดจาง เลิกร้างกันไปก่อนถึงเวลา
2 ปี หรือฝ่าย Sponsor ขอยกเลิกถอนเรื่อง
ที่ยื่นไป นั่นก็หมายความว่าวีซ่า Partner ที่
รออยู่ก็ต้องถูกยกเลิกเป็นโมฆะไปโดยปริยาย
เพราะว่า ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นของวีซ่าชนิด
นี้ คือจะต้องมีคู่ครองที่เป็น PR หรือ Citizen
ยื่นเรื่องให้ แต่ถ้าเขาถอนไปก็เท่ากับว่าไม่มีผู้
Sponsor ก็ไม่สามารถจะได้ Visa ชนิดนี้ค่ะ
ยกเว้นในกรณีที่ผู้ที่เป็น Sponsor ตายไปเสีย
ก่อน ระหว่างเรื่องยังไม่เสร็จ ก็ถือว่าเรื่องที่รอ
ก็ลัดคิวให้และได้ PR โดยไม่ต้องมีผู้ Sponsor
ก็ได้ เพราะจะจุดธูปตามมาให้เซ็นต์เอกสาร
เพิ่มเติมก็คงจะไม่ได้ และในอีกหนึ่งกรณีคือ
มีหลักฐานของ Domestic Violence หรือ
Family Violence ที่ผู้กระท�ำคือ Sponsor ที่
ยืน่ เรือ่ งให้เรานัน่ เองต้องขอบอกว่าในอดีตเมือ่
7-8 ปีกอ่ นมีการใช้จดุ นีม้ าเป็นข้ออ้างกันเยอะ
มาก เอะอะก็ยื่นเรื่อง Domestic Violence
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นค�ำแนะน�ำจาก Migration
Agent ที่ขาดคุณธรรมในการท�ำงาน หากิน
กับช่องโห่วของกฎหมาย สร้างเรือ่ งตบตาอิมมิ
เกรชั่น เมื่อเกิดขึ้นบ่อยๆ เข้าก็ดูจะผิดสังเกตุ
อิมในอดีตก็คงจะงงกับสถานการณ์แบบนี้ว่า
ท�ำไมแต่ละคู่ที่ยื่นเรื่อง มันถึงได้มีเรื่องตบตี
กันมากมายขนาดนี้หนอ (โดยเฉพาะพวกที่
แต่งกันปลอมๆ ) บรรดาผู้ที่ต้องการได้ PR

แบบเร่งด่วน ก็หาวิธียั่วโทสะ และกวนTeen
ต่างๆ นาๆ ให้แฟนโมโหจนยั้งไม่อยู่ จนต้อง
ลงไม้ลงมือ บางคนก็โดนลงTeen ด้วย เมื่อ
มีหลักฐานว่าโดนตืบแล้ว ก็รีบเอากล้องแบบ
High Resolution 14.1 Megapixel มาบันทึก
ภาพร่องรอยเขียวช�ำ้ ทันที เพือ่ ใช้เป็นหลักฐาน
ของ Domestic Violence
แต่ขอบอกว่าในสถานการณ์ปจั จุบนั
นี้ อย่าคิดใช้วิธีนี้เลยค่ะ ถ้าไม่ใช้เรื่องจริง
เพราะนอกจากอาจจะเจ็บตัวฟรีแล้ว แถม PR
ก็จะไม่ได้ แถมอาจถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
อีกต่างหาก การที่จะกล่าวอ้างว่าถูกท�ำร้าย
ร่างกายโดยผู้ Sponsor หรือ Family Violence
นัน้ จะต้องมีหลักฐานมาประกอบค่อนข้างแน่น
หนา ไม่ใช่แค่คำ� ให้การฝ่ายเดียวกับทางต�ำรวจ
เท่านั้นเหมือนในอดีต
ขณะนี้จะต้องพิสูจน์ค�ำกล่าวอ้างว่า
มี Domestic/Family Violence โดยจะต้อง
มี Statutory Declaration จาก competent
people 2 คน ยกตัวอย่างเช่น จากหมอ,
พยาบาล, นักจิตวิทยา หรือ นักสังคมสงเคราห์
เป็นต้น เมื่อยื่นค�ำร้องไปแล้วก็จะมีขั้นตอน
อื่นๆ ตามมาเพื่อพิสูจน์ความจริงเพิ่มเติมโดย
ผู้กระท�ำจะต้องถูกส่งไปสัมภาษณ์กับทางเจ้า
หน้าที่ในหน่วยงานอื่นๆ อีก
อย่างไรก็ตามการที่จะใช้รายงาน
ของต�ำรวจประกอบด้วยนั้น ก็อาจจะท�ำได้แต่
ต้องเป็น Police Record ไม่ใช้แค่ Statement
ของการแจ้งความ
ก่อนวางหูโทรศัพท์ ก็บอกน้องคน
นั้นไปว่า อย่าท�ำเลยค่ะ ถ้าไม่ใช่เรื่องจริง
เพราะนอกจากจะเจ็บตัวแล้ว ยังท�ำความเดือด
ร้อนให้คนที่ Sponsor เราอีก แล้วตัวเราเองก็
ต้องเดือดร้อนเช่นกัน
พบกันใหม่ฉบับหน้า ค่ะ
พี่จอย Stellar

