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Joy Stellar, J.P Migration Agent
Registration No. 0103611
หากมีคำ�ถามเรื่องวีซ่า Stellar มีคำ�ตอบ
E-mail: visa@stellaraustralia.com

วีซ่าหุ้นส่วนชีวิต
สวัสดีค่ะ ความจริงเคยเขียนเกี่ยวกับวีซ่าชนิดนี้ไปแล้วในฉบับก่อน น่าจะ
ปีที่แล้วค่ะ แต่ตั้งชื่อต่างกัน คราวที่แล้วน่าจะเป็นวีซ่าคู่ครอง หรืออะไรท�ำนอง
นี้ ที่เขียนอีกก็เพราะมีผู้อ่านขอมาให้อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าชนิดนี้หน่อย เพราะ
ขณะนี้มีคนไทยหลายๆคนโดยเฉพาะที่มาอยู่ใหม่ๆ ไม่มีข้อมูลหรือความรู้ที่ถูก
ต้องเกี่ยวกับการท�ำวีซ่าชนิดนี้ และหลายๆ คนก็กลัวจะถูกหลอกหรือถูกหลอก
ไปแล้ว โดยเสียค่าจ้างให้ช่วยยื่น Sponsor แต่งงานให้ตน แต่สุดท้ายแล้ว
เรื่องโดนปฏิเสธ หรือบางรายโดนหลอกให้จ่ายเงินก็มี แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ยื่นเรื่อง
สารพัดกลโกงจากคนไทยด้วยกันหรือจากคนต่างชาติที่จัดหาคู่ครองเพื่อยื่นวีซ่า
ชนิดนี้ให้ ที่เรียกวีซ่าชนิดนี้ว่าวีซ่าหุ้นส่วนชีวิต ก็เพราะภาษาอิมมิเกรชั่นเหมารวม
เอาวีซ่าประเภทต่างๆที่ใกล้เคียงมาจัดกลุ่มเรียกรวมกันว่า Partner Visa หาก
แปลตรงตัว Partner ก็คือหุ้นส่วน แต่ไม่ใช่หุ้นส่วนการค้า เพราะในที่นี้เป็น
หุ้นส่วนความรัก แต่ไม่ตั้งชื่อเรียกว่า หุ้นส่วนความรักก็เพราะบางคู่ที่ยื่นเรื่อง
ประเภทนี้ไป ไม่ได้มาจากความรักเสมอไปใช่ไหมคะ ก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่า บาง
รายยื่นวีซ่าชนิดนี้เพราะต้องการอยู่ที่นี่อย่างถาวร พูดง่ายๆว่า ยื่นวีซ่าเพื่อความ
อยู่รอด เราจะเรียกว่า Survival Visa ก็แล้วกัน ส่วนบางรายต้องระดมทุน
ด้วยเงินก้อนใหญ่ ลงทุนจ้างคนแต่งงานด้วย เพื่อให้เป็น Sponsor ในการยื่น
เรื่อง อย่างนี้เราจะตั้งชื่อวีซ่านี้ว่า Investment Visa เป็นต้น เขียนเล่นนอก
เรื่องไปงั้นแหละค่ะ มาเข้าเรื่องวิชาการกันดีกว่า

Partner Visa (Subclass 820,801,309,100,300)
ในความหมายของอิมมิเกรชั่นหมายรวมถึง

• คู่ครองที่แต่งงานกันมีทะเบียนสมรส		
• คู่รักที่อยู่ด้วยกันมานานแต่ไม่ได้จดทะเบียน
• คู่รักทั้งต่างเพศและเพศเดียวกัน
• คู่หมั้นที่ก�ำลังจะแต่งงานกัน

วีซ่าชนิดนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นแรกที่ยื่นเรื่องจะได้เป็น Temporary หรือวีซ่าชั่วคราวก่อนเป็นเวลา 2 ปี เมื่อครบเวลา 2 ปีแล้ว ทางอิมก็
จะส่งจดหมายมาเรียก ขอดูหลักฐานว่ายังอยู่ด้วยกันหรือเปล่า ความรักยังหวาน
ชื่นอยู่ไหม มีลูกมาเป็นสักขีพยานความรักหรือยัง หรือหลักฐานอะไรก็ตามที่
ยืนยันได้ว่าความสัมพันธ์ฉันท์คู่ครองยังมั่นคงอยู่ หากดูแล้วหลักฐานเป็นที่น่า
พอใจก็จะอนุมัติอัพเกรดเป็นวีซ่า PR หรือวีซ่าถาวรให้
หากท่านผู้อ่านที่ก�ำลังจะท�ำวีซ่าชนิดนี้กับใครโปรดทราบไว้ว่าวีซ่าคู่ครองทุก
ประเภทของออสเตรเลียมีข้อจ�ำกัดซึ่งเป็นกฏเหล็กที่ไม่ใช่ว่า ใครจะท�ำวีซ่าให้ใคร
ง่ายๆ หรือจะท�ำเมื่อไหร่ก็ได้เสมอไป หากมีใครมาเสนอว่าเป็น Sponsor ยื่น
วีซ่าคู่ครองให้คุณโดยคุณจะต้องจ่ายหรือตอบแทนด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โปรดพึง
ระวังว่า คุณก�ำลังจะถูกหลอก เพราะพวกนี้จะออกล่าเหยื่อโดยใช้หลักการตลาด
แบบเลือกกลุ่มหรือ Target Group ที่อ่อนต่อโลก เพิ่งมาอยู่ใหม่ ยังอ่อนด้วย
ประสบการณ์และความรู้ ส่วนใหญ่จะเป็นวีซ่านักเรียนและมีเงินจากทางบ้านพอ
สมควร หรืออีกกลุ่มหนึ่งที่มักจะถูกหลอกคือ มาอยู่นานแล้ว มาท�ำงานอย่าง
เดียว ขาดความรู้รอบตัวหรืออ่อนด้วยเรื่องภาษา กลุ่มนี้มักจะมาด้วยวีซ่าท่อง
เที่ยวแล้วอยู่เลยตามเลย วีซ่าหมดไปนานแล้วแต่ไม่กลับและหาโอกาสที่จะอยู่
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ท�ำงานไปเรื่อยๆ เก็บเงินได้พอสมควรก็เลยพอจะมีจ่ายค่า Investment  (จ้าง
แต่ง) พวกนายหน้าจัดหาคนแต่งงานเพื่อวีซ่าจะเลือกเหยื่อกลุ่มดังกล่าวเพราะรู้
ว่าหลอกง่ายๆ ยังไงก็ยอมจ่ายเพราะอยากได้วีซ่า วิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ตก
เป็นเหยื่อของพวกนี้คือ ก่อนอื่นตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า คนที่จะมาแต่งด้วย
เคยท�ำเรื่องวีซ่าคู่ครองให้ใครหรือยัง ท�ำมาที่ครั้งแล้ว ครั้งที่แล้วระยะห่างเกิน
5 ปีหรือยัง เคยยื่นเรื่องแล้วถอนเรื่องออกหรือเปล่า คนที่จะ Sponsor เรานั้น
เป็น PR หรือ Citizen จริงไหม อาจจะเป็นผีหลอกผีก็ได้ ขอดู Passport
และวีซ่าก่อน ก่อนอื่นขอดูหลักฐานดังต่อไปนี้
• ขอดู Australian Passport หรือถ้าเป็น Passport ต่างประเทศก็ขอดู
จดหมายวีซ่าที่ได้ PR หากหาจดหมายวีซ่า PR ไม่เจอ ก็จดหมายเลข
Passport ชื่อตัวสะกดและวันเดือนปีเกิดมาตรวจเช็คได้ว่าเป็น PR จริง
ไหม www.immi.gov.au แล้วหาจาก VEVO (Visa Entitlement
Verification Online)
• ขอดูจดหมายที่อนุมัติวีซ่าคู่ครองของคนเก่าว่าเคยยื่นไปวันที่เท่าไหร่ระยะ
เวลาห่างกัน 5 ปีหรือไม่
• ในกรณีที่คนที่จะท�ำเรื่องให้เราเคยได้รับการ Sponsor ด้วยวีซ่าคู่ครอง
มาก่อน ก็ต้องตรวจดูเหมือนกันว่า เขาได้วีซ่า PR ตัวนี้มาเกิน 5 ปีหรือ
ยังจากแฟนเก่าของเขา
แล้วคนที่จะเป็น Sponsor วีซ่าคู่ครองให้เรามีงานการหรือมีอาชีพเป็นหลัก
เป็นแหล่งไหม หากเป็นคนว่างงาน กินเงินรัฐบาลอยู่ การที่จะขอ Sponsor ให้
แฟนมาเป็นพลเมืองถาวรเพิ่มเติมในประเทศนี้ อิมมิเกรชั่นย่อมคิดหนักว่า ล�ำพัง
ตัวคนเดียวยังเอาไม่รอด ยังต้องขอเงินรัฐบาลเลี้ยงชีพไปวันๆอยู่แล้ว การจะ
Sponsor อีกคนมาอยู่ด้วยกัน ย่อมไม่แคล้วมาเพิ่มรายจ่ายให้รัฐบาลออสเตรเลีย
เป็นแน่แท้ อย่ากระนั้นเลย ต้องเรียกเงินประกันจากผู้ที่จะเป็น Sponsor และ
ให้เซ็นต์สัญญาว่าภายใน 2 ปี ห้ามคู่ครองมาขอเงินหลวง มิเช่นนั้นจะริบเงิน Assurance of Support จาก Sponsor เป็นต้น
ที่บอกว่าวีซ่าชนิดอื่นมีข้อจ�ำกัดคือ การที่คนหนึ่งคนจะท�ำเรื่องวีซ่าคู่ครอง
ให้ใครไปตลอดอายุขัยนั้น มีโควต้าจากทางอิมมิเกรชั่นท�ำได้แค่2 คน และระหว่าง
คู่ครอง 2 คนจะต้องห่างกันไม่ต�่ำกว่า 5 ปี นับจากวันที่ยื่นเรื่อง โปรดตรวจ
สอบให้แน่ชัดว่าเราเป็นนัมเบอร์ที่เท่าไหร่ เกินโควต้าหรือยัง หรือระยะห่างเกิน
5 ปีหรือยังด้วย
ขณะนี้อิมมิเกรชั่นออกกฏที่เรียกว่า PIC ย่อมาจาก Public Interest
Criterion) ตามตรวจสอบออกไล่ล่าพวก Fraud ทั้งหลาย กฏหมายใหม่นี้
อนุญาติให้ทางอิมมิเกรชั่นสามารถยกเลิกวีซ่า PR ได้หากจับได้ว่าผู้นั้นได้วีซ่ามา
จากการท�ำเอกสารปลอมหรือข้อมูลเท็จในการท�ำวีซ่า เช่น แต่งงานปลอม ท�ำ
เอกสารปลอมเรื่องใบผ่านงาน หรือใช้ IELTS ปลอม เป็นต้น ส่วนผู้จัดหาเรื่อง
การแต่งงานปลอมหรือรับจ้างแต่งงานปลอม หากจับได้ต้องโทษหนักจ�ำคุก 10
ปี เลยทีเดียว หากผู้อ่านท่านใดรู้สึกตัวว่าก�ำลังโดนต้มตุ๋นอยู่ก็โปรดติดต่ออิม
มิเกรชั่น Hot line ได้ที่เบอร์ 1800 009 623

พบกันใหม่ฉบับหน้า
พี่จอย Stellar

