vr corner

words: joy stellar

Joy Stellar, J.P Migration Agent
Registration No. 0103611
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วีซ่าท�ำงานชั่วคราว
สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่รัก วันนี้ไม่มีอารัมภบทค่ะ เข้าเรื่องวีซ่าเลยนะคะ บ.ก.
บอกกระดาษแพงอย่าเขียนเยอะ ความจริงวีซ่าท�ำงานแบบ 457 เนี่ยะ เคยเขียนถึง
มาแล้ว 2-3 ครั้งค่ะ ปกติจะเขียนทุกครั้งที่มีการอัพเดท เปลี่ยนกฏเกณฑ์ต่างๆ
และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ก็มีการเปลี่ยนกฎอีกเล็กน้อยแต่คราวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีค่ะ ไม่ต้องตกใจ เพราะอิมเริ่มจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าการที่จะให้คนงานชาวต่าง
ชาติมาสอบ IELTS ให้ได้คะแนน 5.0 ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในเวลาจ�ำกัดนั้นเป็น
ไปได้ยากมาก จึงท�ำการลดหย่อนผ่อนปรนเรื่องคะแนนภาษาว่าแต่ละ part นั้น
คะแนนต�่ำกว่า 5.0 ได้ แต่ต้องไม่ต�่ำกว่า 4.5 และรวมทั้ง 4 part แล้วต้องได้คะแนน
รวมไม่ต�่ำกว่า 5.0 จึงจะน�ำมาใช้ประกอบการยื่นเรื่องวีซ่าท�ำงาน 457 ได้ค่ะ
เหตุผลที่อิมอ้างว่าคนงานต่างชาติทุกคนจะต้องรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่เรียก
ว่า Vocational English หรือเทียบเท่า IELTS 5.0 นั้น ก็เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง คือจะได้ไม่ถูกกดขี่จากการจ้างงานและรู้จักปกป้องสิทธิของตนเอง และ
ที่ส�ำคัญต้องใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดวิชาความรู้ ความช�ำนาญในต�ำแหน่ง
งานนั้นๆ ให้คนออสเตรเลียด้วย เพราะถ้าภาษาอังกฤษไม่ดีพอก็จะสอนงานต่อ
ไม่ได้ อะไรท�ำนองนั้น
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับผู้ยื่นขอวีซ่า 457 โดยไม่มีผล IELTS ในบางกรณี
ก็ท�ำได้ เพราะอิมมิเกรชั่นมีข้อยกเว้นให้ในกรณีที่
• ผู้สมัครเคยเป็นนักเรียนในออสเตรเลียมาก่อน และเรียนติดต่อกันเป็น
เวลาเกิน 5 ปีขึ้นไป
• หรือต�ำแหน่งงานนั้นๆ จะได้รับเงินเดือนจากการจ้างงานเป็นอัตรามากกว่า
96,000 เหรียญต่อปี
• ผู้ที่ถือพาสปอร์ตหรือมีสัญชาติของประเทศอังกฤษ, USA, Canada,
New Zealand และ Ireland เป็นต้น
เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าปัจจุบันนี้การที่จะยื่นขอวีซ่า PR แบบใช้ Skill หลัง
เรียนจบเหมือนในอดีตนั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ เพราะอิมมิเกรชั่นมีกฏ
เกณฑ์ในการคัดเลือกที่เข้มงวดมาก ถึงได้เปลื่อนชื่อขั้นตอนเป็นวีซ่าชนิด Skill
Select แทน เพราะคัดสรรเอาแต่หัวกะทิจริงๆ หากคุณภาพไม่คับแก้วจริงๆ
ขอเชิญไปหาวีซ่าชนิดอื่นยื่นแทน และเกือบจะทั้งหมดต้องหันหน้ามาหาวีซ่า 457
แต่นั่นหมายถึงต้องหานายจ้างมาช่วยเป็น Sponsor ให้
16

วีซ่า 457 เป็นวีซ่าท�ำงานหรือท�ำธุรกิจ แต่เป็นแบบชั่วคราวเพราะจะมีอายุของ
วีซ่าเต็มที่แค่ 4 ปี แต่ก็จะเป็นหนทางที่จะอัพเกรดจากวีซ่าชั่วคราวเป็นวีซ่าถาวรได้
หลังจาก 2 ปี ที่ถือวีซ่า 457 แต่ก็อีกนั่นแหละ ก็จ�ำเป็นที่จะต้องให้นายจ้างเป็นผู้
เสนอชื่อให้ทางอิมฯพิจารณาอยู่ดีและวีซ่า PR ชนิดนี้จะเรียกว่าวีซ่า ENS (Employer Nomination Scheme)
มีค�ำถามเข้ามาอยู่เสมอว่าธุรกิจเช่นร้านอาหารที่พึ่งเปิดใหม่จะเป็น Sponsor
ได้ไหม จะท�ำ  457 ให้ลูกจ้างได้ไหมคะ ค�ำตอบก็คือได้ ถ้ามี ABN ถูกต้อง เปิด
ด�ำเนินการแล้วไม่ใช่เพิ่งจะจดทะเบียน มี Business Plan ที่ดูน่าเชื่อถือ มีระบบ
บัญชีที่ดี และมีหลักทรัพย์ที่แน่นหนา (ของส่วนตัวก็ได้) มีจดหมายรับรองฐานะจาก
บัญชีก็มีโอกาสที่จะท�ำ  Sponsor ได้ค่ะ แต่มีข้อแตกต่างจาก 457 ทั่วไปตรงที่ถ้า
เป็นธุรกิจที่เปิดใหม่ยังไม่ถึง 12 เดือน ลูกจ้างที่ได้รับการ Sponsor จะได้วีซ่า 457
แบบปีต่อปี ไม่ใช่ได้ทีเดียว 4 ปีค่ะ
ค�ำถามยอดฮิตต่อมาคือ ถ้าได้วีซ่า 457 แบบ 4 ปีมาแล้ว ถ้าเกิดมีปัญหากับ
นายจ้าง คนที่ท�ำ Sponsor ให้ อยากจะขอลาออกไปท�ำที่อื่นจะได้ไหม ค�ำตอบคือ
ได้ค่ะ แต่จะต้องไปท�ำกับนายจ้างที่มี Sponsorship Approval แล้ว หรือต้องให้
นายจ้างใหม่รีบท�ำเรื่องขอเป็น Sponsor และ Nominate ต�ำแหน่งที่ต้องการให้ทา
งอิมฯ อนุมัติก่อนค่ะ ส่วนวีซ่า 457 ที่ยังมีอยู่ก็ใช้ต่อไปได้ โดยไม่ต้องยื่นใหม่ จนกว่า
จะใกล้หมดจึงต่อใหม่อีกที
ค�ำถามต่อมาคือ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการท�ำ Business Sponsorship
Approval ค�ำตอบคือ เอกสารเบือ้ งต้นทีต่ อ้ งใช้มดี งั ต่อไปนี:้
• Business Registration Certificate
• Business Activity Statement (BAS) ของ 12 เดือนที่ผ่านมา
• Annual Financial Statement ของ 2 ปีที่ผ่านมา
• Payroll ของบริษัท รวมทั้งหลักฐานการจ่ายเงินเดือนพนักงานประจ�ำและ super
• Lease เช่าส�ำนักงาน ร้านค้า
• หลักฐานการ Train พนักงานที่เป็น Citizen หรือ PR
เมื่อบริษัทหรือธุรกิจของนายจ้างได้รับการอนุมัติให้เป็น Standard Business
Sponsor แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือท�ำ Nomination เสนอต�ำแหน่งที่ต้องการพร้อม
เสนอเงินเดือนพนักงานคนที่เราต้องการจะ sponsor ในปัจจุบันเงินเดือนขั้นต�่ำที่
ต้องให้ลูกจ้างชาวต่างชาติ วีซ่า 457 จะต้องไม่ต�ำกว่า $53,900 ต่อปี+ Super
Annuation 9.50% สรุปแล้วหากจะ Sponsor ใคร ต้องแน่ใจว่าสามารถจ่ายเงิน
เดือนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 พันกว่าเหรียญได้ เมื่อใบสมัครในขั้นตอนของ Sponsorship และ Nomination ได้รับการอนุมัติแล้วอิมฯจึงจะพิจรณาใบสมัครของ
วีซ่า 457 ของลูกจ้างค่ะ
แต่ถ้าทั้ง 2 ขั้นตอนแรกถูกปฏิเสธ นั่นหมายถึงใบสมัครของวีซ่า 457 ของ
ลูกจ้างก็จะถูกปฏิเสธไปด้วย ต่อให้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมขนาดไหน หรือต่อให้มี
ผล IELTS และประสบการณ์ท�ำงานมากแค่ไหน ก็ไม่สามารถจะท�ำได้ หากนายจ้าง
ของคุณไม่ได้รับอนุมัติให้เป็น Sponsor เพราะไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ เพราะฉะนั้น
ขอให้ท่านผู้อ่านที่ต้องการได้วีซ่า 457 ตระหนักไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ไว้ได้วย ว่าไม่ใช่
นายจ้างทุกคนจะท�ำ  Sponsor 457 ให้ท่านได้เสมอไป หากมีใครบอกว่าจะท�ำ 
Sponsor ให้ ควรพิจรณาให้ถี่ถ้วนว่าเป็นไปได้หรือไม่ และท�ำได้จริงไหม
ขอให้โชคดีค่ะ พบกันใหม่ฉบับหน้า
พี่จอย Stellar

