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กลับบ้านเรา รักรออยู่
สวัสดีค่ะ ฉบับนี้จะไม่กล่าวอะไรมากมายนะคะ มาเข้าเรื่องไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ
วีซ่ากันเลยนะคะ ทุกค�ำถามข้างล่างนี้มาจากท่านผู้อ่าน VR ที่ถามกันเข้ามาทาง email
ที่ visa@stellaraustralia.com ซึ่งผู้เขียนก็ได้ท�ำการตอบกลับทางอีเมลไปแล้ว
แต่ขออนุญาตแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้อ่านท่านอื่นๆ ที่อาจจะอยากทราบค�ำตอบ
เหมือนกัน
ค�ำถาม 1: สวัสดีครับพี่จอย คือผมกับเเฟนหนีวีซ่ามา 5 ปีเเล้วครับ มาวีซ่า
ท่องเที่ยวได้ 3 เดือน คือตอนเเรกก็กะมาเที่ยว เเต่พอหมดเวลาวีซ่าก็เลยเปลี่ยนใจ
ไหนๆ ก็ไหนๆ เเล้วท�ำงานด้วยไปซะเลยละกัน เเละวีซ่าผมมี 8534 ด้วยครับ คือตอน
นี้ผมกับเเฟนอยากกลับบ้านเเล้วครับ ด้วยปัญหาทางสุขภาพต่างๆ  ตอนนี้ passport
ผมกับเเฟนหมดอายุมาประมาณหนึ่งปีเเล้ว เเต่ผมมีเงินมากพอที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินได้
ทั้งสองคนครับ ผมต้องท�ำอย่างไรบ้าง ขั้นตอนน่ะครับ คืองงๆ อยู่เหมือนกันจะไป
ติดต่อ CSRS เเล้วปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของเขา (เเล้วทาง CSRS จะจัดการ
ปัญหาต่างๆ ของผมให้เองหรือเปล่า เช่น passport หมดอายุ ซื้อตั๋วเครื่องบิน อะไร
ประมาณนี้น่ะครับ) หรือ ต้องซื้อตั๋วก่อน เเล้วค่อยไปหาที่ CSRS หรือต้องจัดการ
passport เรื่องหมดอายุ ก่อนเเล้วถึงจะซื้อตั๋วได้ คือถ้าผมจะไปซื้อตั๋วเเต่ passport
หมดอายุ เเล้วมันจะซื้อได้หรือไม่ จะมีปัญหาไหม ต้องท�ำอย่างไรดี ขอค�ำเเนะน�ำจาก
พี่จอยหน่อยครับผม ร้อนใจมาก ขอบคุณมากครับ
ค�ำตอบ 1: ก่อนอื่นที่บอกว่ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวที่ติด 8534 ผู้เขียนคิดว่าน่า
จะเป็น 8503 มากกว่านะคะ ส่วน 8534 นั่นน่าจะติดมากับวีซ่านักเรียนมากกว่าค่ะ
แต่สรุปแล้วทั้ง 2 ตัวเลขก็มี condition เหมือนกัน คือห้ามต่อวีซ่าใดๆ อีกใน
ออสเตรเลียต้องออกไปยื่นนอกประเทศค่ะ ส่วนหน่วยงาน CSRS นั้น (Community Status Resolution Service) จะว่าไปก็เป็นส่วนหนึ่งของอิมมิเกรชั่นค่ะ
เหมือนตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่อยู่เกินวีซ่า หรือบรรดาผู้ที่โดดวีซ่าทั้งหลาย เข้ามาติดต่อ
รายงานตัว แต่ CSRS จะไม่รับต่ออายุพาสปอร์ตหรือรับจองตั๋วเครื่องบินนะคะ
นอกจากให้ค�ำแนะน�ำ เพราะฉะนั้นก่อนเข้าไปติดต่อ ก็ควรจะไปสถานกงสุลไทยก่อน
เพื่อขอต่ออายุพาสปอร์ต หากต้องการเดินทางด่วนจริงๆ ก็ลองขอ Travel Document หรือใบเดินทางออกชั่วคราวกับทางกงสุล เบอร์ติดต่อนะคะ (02) 9241 254243 เมื่อได้เอกสารที่ใช้เดินทางแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินแบบ one-way แล้วเอาไปที่
CSRS เพื่อแสดงความตั้งใจว่าเราสมัครใจกลับเองแล้ว ทางหน่วยงาน CSRS ก็จะ
แนะน�ำวิธีท�ำ Bridging visa E ให้เรา เพื่อที่จะได้เดินทางออกไปได้อย่างถูกกฎหมาย
และไม่ถูกกักตัวสอบสวนเพิ่มเติมที่สนามบินค่ะ
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ค�ำถาม 2: สวัสดีครับ พี่จอย สเตลล่า ผมเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลีย หลัง
จากที่อยู่ที่นั่นมาเกือบสี่ปี แต่ระยะสองปีกว่าหลัง วีซ่าผมหมดและผมก็ได้อยู่ต่อที่
นั่นจนตัดสินใจกลับไทยมาได้ประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยไปรายงานตัวกับ
อิมมิเกรชั่นก่อนกลับมานะครับ ก่อนกลับผมได้คุยกับทางอิมมิเกรชั่นว่าถ้าอยาก
จะมาอีกทีอยู่แบบถูกต้องจริงๆ จะมาได้อีกไหม เค้าบอกว่ากลับมาได้แต่ไม่ใช่วีซ่า
ตัวเดิม คือวีซ่านักเรียน แต่ถ้ามีคนสปอนเซอร์เรามาจากไทยก็มีโอกาสกลับมาได้
ตอนวีซ่าผมโดนยกเลิก ในปี 2013 ผมก็ได้ใช้ทนายที่ออสเตรเลียสู้ แต่ทนายบอก
ว่าท�ำไมได้ พอผมได้อธิบายให้ทางอิมมิเกรชั่นฟัง ทางนั้นก็บอกว่าท�ำไมทนายไม่
พาเราไปขึ้นศาล หรือพามาหาเลย ทางอิมมิเกรชั่นก็บอกว่าสงสัยเราโดนหลอกเอา
เงิน ตอนนี้พี่สาวแฟนเปิดร้านอาหารอยู่ที่นอกเมืองแล้วตอนนี้ร้านเค้า สปอนเซอร์
ตัวเองอยู่ คาดว่าต้นปีก็น่าจะได้ PR แล้ว แล้วอย่างนี้ผมมีโอากาสที่จะกลับไปได้
อีกหรือไม่ หรือต้องรอถึงสามปีก่อน อิมมิเกรชั่นแนะน�ำมาว่าให้ ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่
ที่ไทยจะดีกว่า ผมก็เลยอยากจะปรึกษาพี่จอยให้ความช่วยเหลือนะครับ ขอบคุณ
พี่จอย ล่วงหน้ามา ณ ที่นี้
ค�ำตอบ2: ในกรณีที่คุณอยู่เกินวีซ่ามาเป็นเวลานาน และเดินทางออกไป ไม่
ว่าจะสมัครใจหรือถูกส่งกลับก็ตาม ก็จะติด Re-entry ban ห้ามเข้ามาใน
ออสเตรเลียอีกอย่างน้อย 3 ปี และที่คุณบอกว่าวีซ่าถูกยกเลิกในปี 2013 อิมมิ
เกรชั่นก็พูดถูกว่าท�ำไมทนายของคุณจึงไม่แนะน�ำให้คุณยื่นเรื่องอุทธรณ์ ซึ่งท�ำให้
คุณเสียโอกาสต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์กับ Tribunal ซึ่งถ้าชนะคุณก็ได้อยู่ต่ออย่างถูก
กฎหมาย ส่วนค�ำถามที่ถามว่าจะกลับมาอีกได้ไหมก่อน 3 ปี ต้องบอกว่าโอกาส
น้อยนิดที่จะได้วีซ่าชั่วคราวกลับมา โดยเฉพาะวีซ่านักเรียนหรือท่องเที่ยวนั้นแทบ
จะหมดโอกาสไปเลย เพราะประวัติเก่าของเราที่ท�ำผิดกฎวีซ่าไว้ ส่วนการที่จะให้
ร้านสปอนเซอร์คุณกลับมานั้นอาจเป็นไปได้ แต่ก็ต้องยื่นค�ำร้องอธิบายเหตุผลว่า
มันจ�ำเป็นอย่างไรที่จะต้องสปอนเซอร์คุณกลับมาท�ำงานที่ร้านนี้ ถ้าทางอิมเห็นด้วย
กับเหตุผลของคุณก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะ แต่ต้องขอบอกว่าไม่ง่ายเลยนะคะ แต่ถ้า
มีแฟนที่เป็น PR หรือ Citizen ในออสเตรเลียสปอนเซอร์ให้ อันนั้นจะท�ำได้
ง่ายกว่าค่ะที่จะกลับมาด้วยวีซ่าถาวรก่อนที่ Re-entry ban 3 ปีจะหมดเขต
ค�ำถาม 3: พี่จอย ครับ รบกวนปรึกษาเคส พี่ชายอยู่ออส ตอนนี้โดนจับ
อยู่ Villawood เพราะไม่มีวีซ่า และ ยังมีข้อหา พกพาอาวุธ (มีดท�ำครัว) แล้ว
ไม่ไปขึ้นศาลตามวันนัด หลังจากนั้นต�ำรวจจึงตามจับ เพื่อขึ้นศาล แต่ตรวจพบ
สนับมืออีก ตอนนี้จึงถูกกักขังที่ Villawood เพื่อรอขึ้นศาล อย่างนี้ ไม่ทราบว่า
จะเกิดผลสรุปไปในทิศทางใดครับ
ค�ำตอบ 3: ไม่มีวีซ่า, พกพาอาวุธ, หลบหนีศาล, โดนจับอีกรอบ, ตรวจเจอ
สนับมือ, ถูกขังอยู่, รอขึ้นศาล สรุปผลได้ว่าพี่ชายของคุณเฮวี่เมทัลมาก ขึ้นศาล
เสร็จแล้วคงมีทิศทางเดียวคือ “Deportation” ค่ะ จะมีผู้คุมพาไปขึ้นเครื่อง เดิน
เท่ๆ เข้าเกทกลับไทยเลยค่ะ และต�ำรวจที่นี่กับต�ำรวจไทยก็จะประสานงานกันเอง
ว่าจะไปทิศทางใดต่อดีที่ไทยค่ะ
พบกันใหม่ฉบับหน้า
พี่จอย Stellar Education & Visa Centre

