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ห้ามขอโดยไม่PR
ได้รับเชิญ
ก�ำลังจะเล่าถึงถึงระบบการพิจารณา PR แบบ Skilled ที่จะ
เกิดขึน้ ในอนาคตอันใกล้คะ่ สืบเนือ่ งมาจากเมือ่ วันที่ 26 พฤษภาคม
ที่ผ่านมา ผู้เขียนเข้าร่วมประชุมสัมนาเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิธี
การพิจารณาให้วีซ่ากับผู้ที่ใช้ skills ต่างๆ หรือนักเรียนต่างชาติที่
ต้องการยื่นขอวีซ่าถาวรในสาขาวิชาชีพต่างๆ ในวันนั้นผู้บรรยาย
คือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิมมิเกรชั่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มาแนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ เอ๊ย! ไม่ใช่ แนะน�ำ
กฎใหม่ของ GSM (General Skilled Migration) ค่ะ
เป็นที่ทราบกันดีว่าในอนาคตอันใกล้นี้คือวันที่ 1 July 2011
จะมีการเริ่มใช้ Points Test สูตรใหม่ ที่เอาคะแนน Pass Mark
65 คะแนน และตัดคะแนนอาชีพต่างๆทั้งหมดออก แต่จะไปดูที่
ประสบการณ์ท�ำงาน, อายุ, ผล IELTS และระดับการศึกษา เป็น
หลัก อ่านรายละเอียดการนับคะแนนแบบใหม่ได้ที่ www.immi.
gov.au/skilled หรือดูที่ www.stellaraustralia.com คลิกไป
ที่ Migration/update visa news ก็ได้ค่ะ
อย่างอืน่ ไม่เท่าไหร่แต่การอัพคะแนน IELTS เป็น 7.0 ทุก Part
หรือถ้าอยากได้คะแนนเพิม่ ก็ตอ้ งให้ได้ IELTS 8.0 ค่อนข้างโหดร้าย
เกินไปส�ำหรับเด็กนักเรียนต่างชาติทไี่ ม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
หลัก โดยเฉพาะนักเรียนจากประเทศไทยเป็นต้น แต่กฎก็คอื กฎเมือ่
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ก็ต้องปรับตัวตามให้ทันเหตุการณ์ หาก
ต้องการได้วีซ่า PR ของประเทศนี้ค่ะ
ออสเตรเลียจัดอันดับตนเอง เป็นประเทศที่ ‘สวยเลือกได้’ อยู่
ในขณะนีเ้ พราะมีใบสมัครขอ PR ในสาขาต่างๆ ค้างเติง่ อยูใ่ นระบบ
ประมาณโดยรวมแล้วเหยียบแสน เฉพาะแค่ทรี่ อ TR (Temporary
485) อย่างเดียวก็ประมาณ 55,000 applications ที่ยังวางกอง
กันเป็นภูเขารอวันพิจารณาและพนักงานอิมแผนกนี้มีแค่กระจิ๊ด
เดียว จึงต้องหากลยุทธ์ใหม่มาแก้ไขหรือชะลอการยื่นขอ PR แบบ
Skilled ในขณะนี้โดยด่วน และแล้วกลยุทธ์แบบใหม่ก็คลอดออก
มาโดยใช้ชื่อว่า Skilled Migration Selection Model หรือเรียก
สั้นๆว่า ‘Skill Select’ ซึ่งคาดว่าจะน�ำมาเริ่มใช้ในวันที่ 1 July
2012 เป็นต้นไป
รูปแบบของการคัดเลือกผู้สมัคร PR ครั้งนี้ทางอิมบอกว่า
ต้องการคัดเอาเฉพาะบุคคลทีเ่ ป็น‘The best and the brightest’
เท่านั้นค่ะ ส�ำหรับ PR รุ่นใหม่ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ เริดสุด
ฉลาดสุด ทางอิมจึงจะส่งบัตรเชิญมาให้คณ
ุ ยืน่ ขอวีซา่ ถาวรได้ ส่วน
วิธกี ารคัดสรรบุคคลเกรด A ทีอ่ อสเตรเลียต้องการ มีขนั้ ตอนดังต่อ
ไปนี้ค่ะ
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EOI ย่อมาจาก Expression of Interest ซึ่งทางผู้สมัครต้องเขียนบรรยายสรรพคุณ
อันเลอเลิศของตนเอง และแจ้งความจ�ำนงว่าตนเองสนใจที่อยากจะได้ PR ประเภทไหน
และตนเองมีความเหมาะสมและสมควรที่จะได้ PR ประเภทนั้น เพื่อจะท�ำอาชีพตามที่
เสนอไป เป็นต้น EOI ท�ำโดยระบบ Online ไม่มี Case Officer ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ลง
ทะเบียนบันทึกสรรพคุณของแต่ละคน แล้วจัดอันดับให้คะแนนโดยดูจากคะแนนที่ Points
Test
Ranking โดยระบบอิเลคทรอนิค จัดอันดับให้ว่าเหมาะสมแค่ไหน ที่คนๆนี้ควรจะได้
PR และดูว่าสาขานั้นๆมีผู้สมัครครบเต็มจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้หรือยัง หาก Ranking ได้อยู่
ในอันดับต้นๆ ของอาชีพทีเ่ สนอไป โอกาสทีจ่ ะได้ผา่ นเข้าไปในขัน้ ต่อไปก็สงู แต่หากอาชีพ
นั้นได้คนครบจ�ำนวนโควต้าแล้ว ก็จะไม่มีการออกบัตรเชิญเพิ่มในปีนั้นๆ
เมือ่ ระบบคอมพิวเตอร์คดั เลือกแล้วว่าคนๆ นีเ้ ป็นทีต่ อ้ งการก็จะท�ำการส่งบัตรเชิญให้
ท�ำการเขียนใบสมัครขอ PR ได้ และขัน้ ตอนต่อไปก็คอื ผูส้ มัครท�ำการยืน่ Application ขอ
สมัคร PR อย่างเป็นทางการ พร้อมแนบเอกสารความเป็นเลิศของตนเอง ที่เคยกล่าวอ้าง
ไว้ในขั้นตอนแรก ตอนที่แจ้งความจ�ำนง Expression of Interest
ทางอิมใช้ระบบนีม้ าคัดกรองผูส้ มัครเพราะถ้าไม่เริด่ จริงก็คงจะไม่ผา่ นการกรองมาได้
จนถึงระดับ Invitation แถมอิมไม่ต้องใช้พนักงานที่เป็นคนเป็นๆ มาเสียเวลาพิจารณาใบ
สมัครเป็นหมื่นเป็นแสนตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนระบบเก่า เพราะระบบ EOI นี้ใช้คอมพิวเตอร์
เป็นตัวคัดเลือกจัดอันดับผูเ้ ข้าประกวดค่ะ ส่วนเจ้าหน้าทีท่ เี่ ป็นคนจริงๆ มาท�ำตอนสุดท้าย
เมื่อ Invitationได้ส่งไปแล้วเท่านั้น
ระบบ Skill Select ที่ใช้ EOI นี้จะใช้กับผู้ที่ต้องการยื่นขอ PR แบบ
Skilled Independent SC 885, SC 175
Skilled Family Sponsored SC 886, SC 176
Skilled Regional Sponsored SC 487,
Skilled Regional Sponsored SC 475
ส่วนผู้ที่ต้องการขอ PR แบบ RSMS หรือ ENS ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ระบบ EOI นี้ค่ะ และ
ไม่จ�ำเป็นต้องรอบัตรเชิญ แต่ต้องมีนายจ้าง
อย่างไรก็ตามข้อมูลทีเ่ ล่าให้ฟงั นีเ้ ป็นเพียงข้อมูลเบือ้ งต้นทีย่ งั ไม่มกี ารสรุปแน่ชดั ว่าจะ
มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกส�ำหรับกฎเกณฑ์ใหม่ของการเลือก PR อย่าพึ่งน�ำไปใช้หรือใส่ใจ
มากจนวิตกจริตเกินเหตุ บางทีกว่าจะถึง July 2012 อิมอาจจะเรียกประชุมสัมนาบรรดา
Migration Agent อีกรอบเพื่อแนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่อีกก็เป็นได้
โปรดติดตามกันต่อไปนะคะแล้วจะน�ำมาเล่าสู่กันฟัง
พบกันใหม่ฉบับหน้า
พี่จอย Stellar

