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สปอนเซอร์ต่อเนือง

สวัสดีค่ะ วันนี้จะเขียนเรื่องวีซ่าคู่ครองหรือที่อิมมิเกรชั่ นเรียกรวมๆว่า
Partner Visa ซึ่ งตามกฎหมายออสเตรเลียแล้ว ค�ำว่าคู่ครองนัน้ มีการแบ่งออก
เป็นหลายประเภทที่สามารถที่จะขอยื่นวีซ่าแบบถาวรได้ในรู ปแบบของ Family
migration ซึ่ งผู ้ขอวีซ่าจะต้องได้รับการ Sponsor จากแฟน สามีหรือภรรยา
ที่เป็นชาวออสเตรเลียหรือชาวต่างชาติท่ถี ือวีซ่า PR หรือ Citizen แล้ว ที่บอก
ว่าวีซ่าคูค่ รองที่ขอวีซ่า PR ได้ มีหลายประเภทนัน้ แบ่งเป็นดังนี้ค่ะ
1. คู่สามีภรรยาทีจ่ ดทะเบียนสมรสกัน
2. คู่หญิง-ชายทีอ่ ยู ่กินกันฉันท์สามีภรรยา
แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
3. คู่รักเพศเดียวกันทีอ่ ยู ่กินกันฉันท์คู่ครอง
4. วีซ่าคู่หมัน้ ทีก่ �ำลังจะแต่งงานกัน
เอาแค่ 4 ประเภทหลักๆก่อนนะคะ จริงๆแล้วมันมีปลีกย่อยแตกแขนงไปอีก ซึ่ง
จะยังไม่พูดถึงในครั้งนี้ ทุกคนที่ต้องการจะขอ Partner Visa นั้น ไม่ว่าจะจัดอยู่ใน
กลุ่มไหนก็จะต้องได้รับการ nominate จากสปอนเซอร์ที่เป็นออสเตรเลียนหรือ PR
ท�ำการเซ็นชื่อในใบสมัครขอท�ำวีซ่าให้ และต้องมีหลักฐานความสัมพันธ์ฉันท์คู่ครองที่
มากเพียงพอที่จะท�ำให้อิมมิเกรชั่นเชื่อได้ว่าเป็นเรื่องจริง ต้องมีทั้งพยานวัตถุ และพยาน
บุคคลยืนยัน ฟังดูเหมือนว่าจะไม่ยากเย็นอะไร หาแฟนออสซี่สักคนมาเซ็นเอกสารส
ปอนเซอร์ให้ก็เรียบร้อย แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะ อิมมิเกรชั่นยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะ
แผนกวีซ่าคู่ครองนั้นประสบการณ์เขี้ยวลากดิน รู้ทันทุกจุดยิ่งกว่านักสืบกองปราบ อย่า
ได้ชะล่าใจยื่นเรื่องแบบจริงบ้างไม่จริงบ้างไปจะโดนปฏิเสธออกมาเปล่าๆ เสียเงินค่ายื่น
ตั้ง $7,160 (ราคาปัจจุบัน)
ที่ขึ้นชื่อเรื่องว่า ‘สปอนเซอร์ต่อเนื่อง’ นั้น มันมีที่มาที่ไปที่มาจากค�ำว่า
‘serial sponsor’ ไม่ใช่ฆาตกรต่อเนื่องนะคะ แต่ก็มีความคล้ายคลึงในบางมุม วันนี้
ก็เลยจะเขียนให้ความรู้เบื้องต้นกับสาวๆชาวไทยและหนุ่มๆชาวไทยที่อาจจะอยู่ในข่าย
ถูก serial sponsor หลอกรับประทานฟรีๆอยู่ โดยให้ความหวังลมๆแล้งๆว่าเดี๋ยว
ป๋าจะท�ำเรื่อง PR ให้นะจ๊ะ รออีกนิด พรุ่งนี้ มะรืนนี้ ปีหน้า ไปเรื่อยๆ บางรายไม่ใช่
แค่โดนหลอกฟัน แต่ยังโดนไถเงินอีกต่างหาก แต่ก็ต้องยอมให้ไปเรื่อยๆเพราะได้แต่
หวังว่าเขาคนนั้นจะท�ำเรื่องวีซ่าคู่ครองให้นั่นเอง ความจริงเคยเขียนเรื่องนี้ไปแล้วใน
ฉบับก่อนๆ แต่ก็นานมาแล้ว อีกอย่างผู้อ่านปัจจุบันก็อาจจะไม่เคยอ่านฉบับเก่าที่เคย
พูดถึงเรื่องนี้ ที่จริงก็ตั้งใจว่าจะเขียนเตือนตอกย�้ำเป็นวิทยาทานแก่ผู้อ่านรุ่นใหม่ๆทุกๆ
ปี จะได้เป็นความรู้พื้นฐานป้องกันการถูกหลอกจาก serial sponsor ค่ะ
หากผู ้อ่านท่านใดอยู ่ในสถานการณ์แนวๆนี้ ก็ลองน�ำไปพิจารณาดูนะคะ
หากมีชาวออสซี่ หรือชาวต่างชาติท่ถี ือ PR หรือ citizen มาจีบและบอกว่าจะ
ท�ำเรื่องวีซ่า PR ให้ ก่อนอื่นต้องหาวิธีสอบถามหรือสืบถามก็ได้ค่ะว่า
1. เขาคนนัน้ เคยท�ำเรือ่ งสปอนเซอร์ให้ใครมาก่อนไหมด้วยวีซ่า Partner
2. ถ้าเคย - ผ่านมานานแค่ไหนแล้ว ขอวันเดือนปี มาด้วยทีเ่ ลิกรากันไป
3. ถ้าเคย – ท�ำผ่านมากีค่ นแล้ว
4. เขาคนนัน้ ได้ PR/citizen มาจากไหน เคยถูกสปอนเซอร์มาจาก
แฟนเก่าหรือเปล่า
5. หาวิธีพิสูจน์หลักฐาน คือ สังเกตว่าเขาถือพาสปอร์ตของประเทศอะไร
หากไม่ใช่ ของออสเตรเลีย ก็ลองเอารายละเอียดในพาสปอร์ตต่างชาติของ
เขามาเช็คใน VEVO ดูเพือ่ ความแน่ใจ
ข้อ 1-4 ถ้าเคยท�ำเรื่อง PR แบบคู่ครองให้ใครมาแล้ว 2 ครั้งตลอดช่วงชีวิต
(Lifetime) ก็หมดโควต้าที่จะท�ำเรื่องให้คุณเป็นรายที่ 3 นอกเหนือจากว่าจะมีเหตุผล
ที่เรียกว่า ‘compelling circumstances’ มากล่าวอ้างในใบสมัครเพื่อจะขอผ่อน
ปรน แต่ต้องขอบอกไว้เลยค่ะว่ายากที่อิมมิเกรชั่นจะยอมให้หมายเลข 3 ผ่านเข้ารอบ
ได้ อย่างมากก็โดนปฏิเสธแล้วคุณก็ต้องท�ำเรื่องอุทธรณ์กับ AAT แต่ก็ต้องมีเหตุผลที่
มีน�้ำหนักพอที่ AAT จะยอมคล้อยตามนะคะ

ถ้าสปอนเซอร์เคยท�ำเรื่องให้แค่คนเดียวมาก่อน ก็ต้องถามด้วยว่าเรื่องผ่านมานาน
แค่ไหนแล้ว คู่ครองเบอร์ 1 ยื่นเรื่องไปเมื่อไหร่ และได้วีซ่าเมื่อไหร่ เลิกกันไปนานแค่
ไหนแล้ว เพราะระหว่างเบอร์ 1 กับเบอร์ 2 นั้นจะต้องห่างกันอย่างน้อย 5 ปี นับจาก
วันที่ยื่นเรื่องให้เบอร์ 1 ผ่าน นับไป 5 ปีจึงจะมีสิทธิ์ท�ำเรื่องให้เบอร์ 2 ได้ค่ะ ทั้งนี้ทั้ง
นั้นต้องเลิกอย่างเป็นทางการกับเบอร์ 1 แล้วแน่ๆ ห้ามควบ 2 ถึงแม้จะชอบฟังเพลง
อยากเก็บเธอไว้ทั้ง 2 คน ก็ตาม
ส่วนในกรณีที่คนที่จะมาเป็น sponsor ให้เราเคยถูก sponsor มาก่อนโดยคู่
ครองเก่าของเขาที่ท�ำ PR ให้เขานั้นก็ต้องเช็คเหมือนกันว่าเวลาผ่านมาเกิน 5 ปีหรือยัง
โดยนับจากวันที่แฟนเก่าของเขายื่นเรื่อง sponsor แฟนปัจจุบันของเรา (อย่างงนะคะ
อ่านดีๆ) ส่วนข้อ 5 อันนี้จะออกแนวสวมรอยเพราะตัวสปอนเซอร์ก็อาจจะไม่ใช่ PR
หรือ citizen เสียด้วยซ�้ำ บางคนถือวีซ่านักเรียน บางคนถือวีซ่าผู้ลี้ภัย หรือวีซ่าอื่นๆ
ทีไ่ ม่สามารถจะท�ำ PR ให้ใครได้ หรือทีแ่ ย่ไปกว่านัน้ บางคนก็สวมรอยจะเป็น sponsor
ทั้งๆที่ตัวเองก็ยังเป็นผีไม่มีวีซ่าเสียด้วยซ�้ำไป แต่เนื่องจากโดดเป็นผีอยู่นาน ก็เลยท�ำ
เนียนๆบอกใครๆว่าเป็น PR แล้ว ควรระวัง อย่าหลงกล เดี๋ยวจะโดนไปฟรีๆ แต่ถ้า
โดนหลอกไปแล้วแต่บังเอิญตกหลุมรักกันจริงจังขึ้นมาก็อีกเรื่องหนึ่ง อย่าให้เรื่องวีซ่า
มาเป็นอุปสรรคในความรักระหว่างผีและคนเลยค่ะ
ที่เล่าให้ฟังก็เพราะว่าหมู่นี้ไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวที่ไหนก็มักจะมีน้องๆพี่ๆเข้ามาทักทาย
ไต่ถามเรื่องวีซ่าพวกนี้เป็นประจ�ำ บางเรื่องฟังแล้วก็คิดอยู่ในใจไม่ให้คู่สนทนาได้ยินว่า
น้องจ๋า เธอถูกหลอกแล้วจ้า เพราะที่เล่ามานั้นมันเข้าข่ายฆาตกรต่อเนื่อง เอ้ย! สปอน
เซอร์ต่อเนื่องเลย เดี๋ยวนี้พวกฝรั่งออสซี่แบบหัวหมอก็เยอะ ในอดีตเราเคยแต่ได้ยินว่า
หนุ่มออสซี่ถูกหญิงไทยหลอก พอได้วีซ่าแล้วก็ถีบหัวส่งอะไรแนวๆนั้น แต่ปัจจุบันนี้
โลกเปลี่ยนไป กลายเป็นฝรั่งออสซี่เริ่มใช้เรื่องวีซ่า PR เป็นเครื่องมือใช้หลอกฟันหญิง
ไทย โดยหลอกว่าจะท�ำเรื่องให้เป็นต้น แต่ที่หนักไปกว่านั้นคือ ไม่ใช่แค่ออสซี่ที่หลอก
คนไทย กลายเป็นคนไทยที่มี PR หรือ citizen อยู่แล้ว และใช้เป็นเครื่องมือต่อรอง
หลอกคนไทยด้วยกันก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ คือพอได้ PR แล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือหากิน
รับจ้างแต่งงานไปเรื่อย พอหมดโควต้า 2 ครั้งแล้วก็ยังไม่หยุด ทั้งๆที่รู้ตัวว่าท�ำเรื่องให้
ใครอีกไม่ได้แล้ว เล่าให้ฟังข�ำๆ เรื่องจริง เคสคุณป้าคนไทยคนหนึ่งถูกหนุ่มอินเดีย
หลอกว่าจะท�ำวีซ่าแต่งงานให้ คุณป้าแม่ครัวอายุราวๆ 60 กว่าๆ ไอ้หนุ่มอายุ 28-29
บอกว่าตนเองได้ PR จากการเรียนจบ IT คุณป้าก็เชื่อ ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่า IT นี้มันคืออะไร
แต่ก็หวังว่าไอ้หนุ่มคนนี้จะยื่นวีซ่าคู่ครองให้ ก็เลยยอมให้มันอยู่ด้วย แถมส่งเสีย เลี้ยง
ดูปูเสื่ออีกต่างหาก เวลาผ่านไปปีกว่า ไอ้หนุ่มก็ไม่มีวี่แววว่าจะยื่นเรื่องให้สักที พอคาด
คั้นมากๆเข้าไอ้หนุ่มก็เลยยอมรับว่าตนเองนั้นไม่ใช่ PR ที่ส�ำคัญไม่มีวีซ่าใดๆเพราะ
ขาดไปแล้วด้วย คุณป้าก็เลยอึ้งไป 10 วินาทีแล้วก็ไล่ตะเพิดหนุ่ม IT ออกจากบ้าน
เพราะนอกจากจะไม่ได้วีซ่าแล้วยังถูกไอ้หนุ่มภารตะหลอกให้เสียทั้งตัว เสียทั้งเงินอีก
ต่างหาก คุณป้าเล่าให้ฟังแล้วก็สะบัดบ๊อบ เชิดหน้าอย่างเจ็บกระดองใจ บอกว่า ‘ไม่
เป็นไร ถือว่าได้ก�ำไร กินเด็กมาเป็นปี’ เรื่องจริงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ‘เช็คให้แน่ใจก่อนว่า
ท�ำให้ได้จริงเปล่า’
จ�ำง่ายๆนะคะ ค�ำถามข้อ 1-5 ที่บอกไว้ข้างต้น ก่อนพลั้งพลาดหลวมตัวไป การ
ท�ำเรื่องวีซ่าคู่ครองให้ใครนั้นมีโควต้าท�ำได้เพียง 2 ครั้งตลอดชีวิต ครั้งที่ 1 และ 2
ต้องห่างกัน 5 ปี นับจากวันที่ยื่นเรื่องของคนที่ 1 การท�ำวีซ่า PR แบบ Partner ยื่น
ได้ทั้งคู่ครองที่จดทะเบียนกันตามกฎหมาย (จดแบบไทยหรืออสเตรเลียก็ได้) และคู่รัก
ที่อยู่ด้วยกันฉันท์คู่ครองแต่ไม่เคยจดทะเบียนสมรสกัน และท�ำได้ไม่ว่าจะเป็นเพศใด
ชาย-หญิง ชาย-ชาย หญิง-หญิง จะข้ามเพศข้ามเผ่าพันธุ์ท�ำได้หมด ขอให้เป็นเรื่อง
จริง ก่อนจบขอสรุปว่าจะรักใครชอบใครขอให้ดูดีๆ อย่ารีบร้อนเพราะเรื่องวีซ่าหากรัก
กันจริงทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออก ขอให้โชคดีนะคะ
พบกันใหม่ฉบับหน้า
พี่จอย Stellar

Disclaimer: This Article is intended to provide general information on visa issues and does not constitute legal advice or migration advice and no
responsibility is accepted by the writer or the publisher. Immigration law is complex and constantly changing without prior notice. Please seek advice and
assistance from a registered Migration Agent.
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