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หากมีคำ�ถามเรื่องวีซ่า Stellar มีคำ�ตอบ
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ได้ PR จากการท�ำงาน
ตอบ

เริ่มเรื่องด้วยการตอบค�ำถามก่อนก็แล้วกันนะคะ เพราะเป็นเรื่องด่วนส่งมา
จากท่านผู้อ่าน VR ที่ Adelaide ความจริงผู้เขียนตอบไปแล้วเป็นการส่วนตัว
ทางอีเมล์   แต่เห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านท่านอื่นๆที่อาจจะอยู่ใน
สถานการณ์เดียวกัน ก็เลยขออนุญาติน�ำค�ำถาม ค�ำตอบมาลงใน VR Thai เพื่อ
ให้เป็นสาธารณะประโยชน์ด้วยนะคะ

เกี่ยวกับวีซ่า subclass 856 ค่ะ
สวัสดีค่ะ  ดิฉันอยากจะขอค�ำปรึกษา
ายจ้างออสซีได้สปอนเซอร์สามีดิฉัน
ว่ามีข้อจ�ำกัดอย่างไรบ้างเรื่องมีอยู่ว่า  น
บครัวเรามีกัน 4 คน คือ สามี ดิฉัน
และครอบครัวมาท�ำงานที่ออสค่ะ ครอ
ิเรดค่ะ
ะสามีท�ำงานบริษัทจิวเวอรี่ที่เมืองอด
ลูกสาววัย 8 ขวบ ลูกชาย 10 ขวบ แล
2 ปี
ือวีซ่าท�ำงานชั่วคราวค่ะ หลังจากนั้น
เป็นช่างฝั่งเพชร พลอย 4 ปีแรกเราถ
นนี้ เราถือวีซ่า 856 อยู่ค่ะ
หลังนายจ้างก็เปลี่ยนเป็น พีอาและตอ
รลาออกจากงานมาท�ำ ABNที่บ้าน
เราถือวีซ่านี้มาได้ 4 ปีแล้ว สามีต้องกา
รแค่
ัว ปวดตาเวลาท�ำงานมากๆ เราต้องกา
เนื่องจากเขาไม่สบายมีอาการปวดห
งดู และ
ขภาพ เรามีใบจากแพทย์ให้นายจ้า
ท�ำงานนิดหน่อยที่บ้านเพื่อรักษาสุ
รธ  
ัวเอง รู้สึกว่าเจ้านายไม่พอใจมากและโก
บอกเขาว่าอยากออกจากงานมาดูแลต
เราจะท�ำอย่างไรดีค่ะ
ค�ำถาม
เทศไทยได้หรือเปล่าค่ะ
1.  เขาสามารถท�ำเรื่องส่งเรากลับประ
ออกจากงาน
2.  สามีดิฉันผิดหรือเปล่าค่ะที่อยาก
า่ ค่ะ
วอิมสามารถยกเลิกวีซา่ เราได้หรือเปล
3.  ถ้าผิดข้อใดขอ้ หนงึ่ ของนายจ้าง แล้
ี่ดิฉันกะสามีซื้อ รวมถึงรถอีก 2 คัน
4.  ถ้าหากวีซ่าถูกยกเลิกแล้วบ้านท
งไรค่ะ
และ ลูกๆ ที่เรียนหนังสือจะท�ำอย่า
d setter จริงๆ แล้ว ช.ม เท่าไหร่ค่ะ
5.  ค่าแรงทีถูกต้องส�ำหรับงาน diamon
และ รายได้ต่อปีประมาณเท่าไหร่
สงสัยให้ครอบครัวดิฉันด้วยนะค่ะ
ขอความกรุณาช่วยตอบค�ำถามและข้อ
กยกเลิก
บเรื่องว่าเราสามารถอยู่ได้หรือวีซ่าถู
ตอนนี้สามีดิฉันกลุ้มใจมาก ถ้าทรา
ให้กลับไทย เราจะได้เตรียมตัวถูกค่ะ
้านะค่ะ ส�ำหรับค�ำตอบค่ะ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ล่วงหน
จาก คนหนองคาย

ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าวีซ่า 856 ที่คุณ ‘คนหนองคาย’ พูดถึงนั้น ก็คือ
วีซ่า PR ประเภทที่ได้จากการท�ำงาน โดยมีนายจ้างเป็นผู้สปอนเซอร์ให้หลังจาก
ท�ำงานด้วยวีซ่า 457 มาแล้วเกิน 2 ปีขึ้นไป วีซ่าชนิดนี้มีชื่อเต็มๆ ว่า Employer
Nomination Scheme Subclass 856 หรือ ENS นั้นเอง ปัจจุบันนี้วีซ่า 856
ได้เปลี่ยนเป็น Subclass 186 และยื่นได้ทั้งจากเมืองไทยและในออสเตรเลีย
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คุณ คนหนองคาย ได้วีซ่าถาวรแล้ว และตามอีเมลบอกว่าท�ำงานกับนายจ้าง
คนนี้ด้วยวีซ่า 457 มาแล้ว 4 ปี และด้วยวีซ่า 856 อีก 4 ปี แล้ว รวมๆ แล้วก็
กว่า 8 ปีที่ผ่านมา และขณะนี้ต้องการออกจากงานเองด้วยปัญหาสุขภาพ แต่นายจ้าง
ไม่พอใจ เพราะไม่อยากให้ออก ความจริงแล้ว ข้อที่ถามว่าผิดไหมที่อยากออกจาก
งานขอตอบว่า ไม่ผิดค่ะ เพราะเป็นความสมัครใจออกเอง เพราะปัญหาสุขภาพซึ่ง
เป็นเรื่องส�ำคัญเหนือสิ่งอื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะงานของคุณเป็นงานที่ต้อง
ใช้สายตาเพ่งตลอดเวลาในการท�ำจิวเวลรี่ และเพ่งติดต่อกันเป็นเวลาหลายๆ ชั่วโมง
ทั้งวันและทุกวัน ขนาดเครื่องจักร เครื่องยนต์ยังเสื่อมสภาพเลย แล้วร่างกายมนุษย์
ปุถุชนธรรมดาจะไปทนทานได้อย่างไร แล้วถ้าถามว่านายจ้างผิดไหมที่ไม่พอใจที่
สามีคุณจะออก ค�ำตอบก็คือ ไม่ผิด เหมือนกัน แต่ ผิด ที่โกรธเพราะนั่นแสดงว่า
ขาดน�้ำใจ ขาดเหตุผล และดูเหมือนจะเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองมากไปหน่อย
คือ พอจะเข้าใจได้ว่าการที่พนักงานฝีมือดีๆ ประสบการณ์สูงจะลาออก ย่อมกระทบ
กับผลผลิตของบริษัท และการหาคนมาแทนก็ต้องลงทุนใหม่ เสียเวลาอบรมใหม่
กว่าจะท�ำได้ดีเหมือนคนเดิมก็ต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นนายจ้างไม่พอใจเป็นเรื่อง
ธรรมดา เพราะได้ลงทุนสอนงาน และท�ำวีซ่าให้คุณทั้งครอบครัวแล้วด้วย แต่ใน
ขณะเดียวกันนายจ้างของสามีคุณ ควรจะคิดบ้างว่า ลูกจ้างคนนี้ก็ได้ท�ำงานตอบแทน
ให้ตั้งหลายปีเช่นกัน เพราะฉะนั้นไม่ควรจะโกรธค่ะในทางตรงกันข้าม ควรจะให้
รางวัลเป็นเงินก้อนที่เรียกว่า Long Service Leave ด้วยที่ท�ำงานมาให้ตั้ง 8 ปี
แล้ว อย่างน้อยก็เป็นค่ารักษาตัว และสายตาที่มาจากผลกระทบโดยตรงจากการ
ท�ำงานในอาชีพนี้
และถ้ามีใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุของการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้อง หรือมาจาก
การท�ำงานนั้นๆ โดยตรง สามีคุณก็มีโอกาสเคลมประกันจาก Worker Compensation มาเป็นค่ารักษาตัวอีกด้วย ลองเข้าไปดูเว็บนะคะ www.workcover.nsw.gov.au ตอบค�ำถามที่ถามว่า แล้วนายจ้างสามารถท�ำเรื่องส่งเรากลับ
ประเทศไทยได้หรือเปล่าคะ ส่งไปก็ดีซิคะได้ตั๋วฟรีไปเที่ยว เที่ยวเสร็จก็กลับมาใหม่
เพราะขณะนี้คุณถือวีซ่า PR แล้วไม่ใช่ 457 ค่ะ ถ้าเป็น 457 นายจ้างสามารถ
ยกเลิกวีซ่าคุณได้ ถ้าแจ้งทางอิมว่าคุณไม่ได้ท�ำงานให้เขาแล้ว แต่เมื่อคุณได้วีซ่า
ENS ที่เป็นวีซ่าถาวรแล้ว วีซ่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับนายจ้างอีกต่อไป แจ้งไปอิมก็
ไม่รับเรื่องหรอกค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่คุณควรจะค�ำนึงถึง คือ การท�ำสัญญาจ้าง
งานมากกว่า ถ้าในสัญญาจ้างที่คุณตกลงเซ็นไป 4 ปี แต่คุณท�ำให้เขาไม่ถึง หรือ
ผิด employment contract ข้อใดข้อหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องฟ้องร้องกันตามกฎหมาย
มากกว่า แต่เรื่องนี้อิมจะไม่ขอยุ่ง เพราะไม่เกี่ยวแล้วค่ะ แต่ทางที่ดีขอแนะน�ำให้
คุณ และครอบครัวท�ำเรื่องขอเป็น citizen เลยจะดีกว่าค่ะ ซึ่งท�ำได้ง่ายๆ online
ค่ะ คราวนี้คุณก็จะได้หมดห่วงคลายกังวลแล้วว่าใครจะมาท�ำเรื่องยกเลิกวีซ่าอีก
เพราะถ้าจะหาเรื่องกันจริงๆ ต่อให้ถือ PR ก็อาจมีปัญหาได้ค่ะ เอาเป็นว่าท�ำ citizen ทั้งครอบครัวไปเลยจะดีกว่าค่ะ เพราะลูกๆ คุณก็ยังอยู่ในวัยเรียน และคุณ
เองก็สร้างฐานะมีหลักทรัพย์ในออสเตรเลียแล้วควรจะท�ำสถานะภาพทางวีซ่าของ
ตนเอง และครอบครัวให้มั่นคงด้วยค่ะ ส่วนเรื่องค่าแรงที่ถูกต้องส�ำหรับงาน Diamond Setter หรือต�ำแหน่งช่างฝังเพชรนั้นควรจะจ่ายเท่าไหร่ ขอแนะน�ำให้
check จากเวบของ www.fairwork.gov.au
หวังว่าค�ำตอบที่ได้ในวันนี้คงจะช่วยให้สบายใจขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ
และส�ำหรับท่านผู้อ่านอื่นๆ ที่ได้รับการสปอนเซอร์จากนายจ้าง จ�ำสูตรง่ายๆ นะคะ
วีซ่า 457 ได้ 4 ปีเป็นวีซ่าชั่วคราว แต่สามารถอัพเกรดเป็นวีซ่าถาวรได้หลังจาก 2
ปี จะเป็นวีซ่า ENS หากนายจ้างท�ำให้ เมี่อได้ PR จาก ENS แล้วอิมจะไม่เกี่ยว
เพราะนายจ้างจะไม่มีสิทธิ์เอาเรื่องคุณในเรื่องวีซ่าท�ำงานอีกต่อไป แต่จะเอาเรื่องคุณ
ได้จาก Employment Contract เท่านั้นค่ะ
พบกันใหม่ในฉบับหน้า
พี่จอย สเตลล่า

