
ดว้ยภมูอิากาศท ีค่ลา้ยคลงึกบัแถมเมดเิตอรเ์รเน ีย่นรวมทัง้ประชากร
หลากหลายเช ือ้ชาตแิละมาตรฐานการครองช พีท ีส่งู เพริธ์จงึเปน็เมอืง
ท ีน่า่อย ูท่ ีส่ดุเมอืงหน ึง่ของโลก

รฐัเวสเทริน์ออสเตรเลยีมสีภาพแวดลอ้มในการประกอบธรุกจิท ี ่
มกีารเปล ีย่นแปลงเคล ือ่นไหวตลอดเวลา อนัมาจากประวตัศิาสตร์
การคา้ระหวา่งประเทศและการลงทนุท ีม่ มีาเปน็เวลานาน และยงัม ี
ทรพัยากรธรรมชาตแิละการเกษตรกรรมท ีม่ากมาย  รฐัน ีย้งัมบีรษิทั
ท ีอ่ย ูใ่นเอเอสเอก็ซ ์(ตลาดหลกัทรพัยอ์อสเตรเลยี) ถงึหน ึง่ในสามของ
บรษิทัข ึน้ทะเบยีนทัง้หมดของประเทศ ไมม่ เีวลาใดท ีจ่ะดกีวา่น ีอ้กี
แลว้ในการยา้ยมาท ีน่ ีเ่พ ือ่แสวงประโยชนจ์ากโอกาสทางธรุกจิมากมาย
หลากหลายท ีม่ ใีห ใ้นรฐัเวสเทริน์ออสเตรเลยี

เมอืงเพริธ์อย ูใ่นเขตเวลาเดยีวกนักบัประชากรโลก 60 เปอรเ์ซนต ์จงึเปน็
เมอืงท ีท่า่นสามารถใชช้ วีติและประกอบธรุกจิในท ีท่ ีม่กีารตดิตอ่เช ือ่ม
โยงกบันานาชาต  ิ โดยเฉพาะอยา่งย ิง่เมอืงเพริธ์อย ูใ่นตำาแหนง่ท ีเ่ปน็
ประตเูขา้ส ูภ่มูภิาคเอเซยี-แปซ ฟิ คิ และมเีท ีย่วบนิตรงไปยงัหลายๆแหง่
ในประเทศอนิโดนเีซยี สงิคโปร ์มาเลยเ์ซ ยี และจนี

ผ ูท้ ีย่า้ยมาตัง้รกรากท ีน่ ีส่ามารถเลอืกไดว้า่จะอาศยัอย ูท่ ีเ่มอืงรมิฝ ัง่
ทะเล ยา่นชานเมอืงท ีเ่หมาะกบัครอบครวั หรอืหวัเมอืงตา่งจงัหวดัท ี ่
เงยีบสงบ  ไมว่า่จะเลอืกท ีใ่ดผ ูอ้พยพยา้ยถ ิน่ฐานกจ็ะมเีครอืขา่ยทาง
สงัคมและการชว่ยเหลอืสนบัสนนุ และมชีมุชนท ีม่าจากเช ือ้ชาตแิละ
ศาสนาท ีแ่ตกตา่งหลากหลาย

วซีา่นกัธรุกจิแบบช ั ว่คราว

วซีา่นกัธรุกจิแบบช ัว่คราวมหีลายแบบดว้ยกนั ซ ึง่มทีัง้ท ีแ่บบเปน็ผ ู ้
ประกอบการธรุกจิ หรอืเปน็ผ ูล้งทนุ คา่สมคัรขอไดร้บัการเสนอช ือ่จาก
รฐัเพ ือ่ท ีจ่ะสมคัรวซีา่ธรุกจิแบบช ัว่คราวอย ูท่ ี  ่750 เหรยีญออสเตรเลยี

รฐับาลรฐัเวสเทริน์ออสเตรเลยีมคีวามยนิดตีอ้นรบัผ ูอ้พยพยา้ยถ ิน่ฐานท ีเ่ปน็นกัธรุกจิ ซ ึง่เปน็บคุคลท ีท่าง
รฐับาลเลง็เหน็คณุคา่ในการเสรมิสรา้งเศรษฐกจิของรฐั การจา้งงาน และสงัคมพหวุฒันธรรม

ว ซีา่นกัธรุก จิช ั ว่คราวม ปีระเภทตา่งๆดงัน ี ้

1. วซีา่นกัธรุกจิซบัคลาส 188 – ประเภทนวตักรรมทางธรุกจิ

วซีา่น ีเ้ปน็เวซีา่ส ำาหรบัผ ูอ้พยพท ีม่คีณุสมบตัดิงัตอ่ไปน ี ้

• ในชว่งรอบป กีารเงนิสองถงึส ีป่ ที ีผ่า่นมา เปน็ผ ูท้ ีม่ หี ุน้สว่นใน
ธรุกจิหลกัและบรหิารธรุกจินั น้โดยตรงเปน็จำานวนหน ึง่ถงึสอง
ธรุกจิ โดยธรุกจินั น้มผีลประกอบการโดยรวมอยา่งนอ้ย 750,000 
เหรยีญในแตล่ะป ี

• มทีรพัยส์ นิทางธรุกจิและทรพัยส์ นิสว่นตวัอยา่งนอ้ย 1,250,000
เหรยีญ และ

• ไมไ่ดม้สีว่นรว่มในธรุกจิท ีต่อ้งใชเ้วลาในการใหบ้รกิารทาง
วชิาช พี ทางเทคนคิ หรอืทางชา่งเปน็จำานวนมากกวา่ 50 
เปอรเ์ซน็ตข์องเวลาท ีม่ ี

ผ ูท้ ีถ่อืวซีา่ซบัคลาส 188 น ี  ้สว่นใหญจ่ะสามารถมสีทิธ ิส์มคัรวซีา่ 
888 และวซีา่ถาวรไดเ้ม ือ่พวกเขาไดเ้ปน็เจา้ของและบรหิารธรุกจิในรฐั
เวสเทริน์ออสเตรเลยีเปน็เวลาอยา่งนอ้ยสองป ใีนชว่งสามป ที ีผ่า่นมา 
และมคีณุสมบตัติรงตามขอ้กำาหนดในเร ือ่งสดัสว่นการเปน็เจา้ของ ผล
ประกอบการ ทรพัยส์ นิ การจา้งงาน และการพำานกัอาศยั

Small Business 
Development Corporation

มาสรา้งธรุกจิของคณุท ีเ่มอืงเพริธ์ เมอืงท ีม่คีวามเปน็มติรและน่าอย ูม่าก
ท ีส่ดุแห่งหน ึง่ของโลก
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2. วซีา่นกัธรุกจิซบัคลาส 188 - ประเภทนกัลงทนุ

วซีา่น ีม้ ใีหแ้ก่ผ ูอ้พยพยา้ยถ ิน่ฐานท ีม่คีณุสมบตัดิงัต่อไปน ี ้

• ม ปีระสบการณ์โดยรวมอยา่งนอ้ยสามป ใีนการเปน็ผ ูเ้ก ีย่วขอ้ง
โดยตรงกบัการบรหิารธรุกจิท ีก่ำาหนดจำานวนหน ึง่ธรุกจิหรอืหลาย
ธรุกจิ หรอืในการลงทนุตามท ีก่ำาหนด

• ในชว่งหา้ปกีารเงนิท ีผ่า่นมานัน้ มหีน ึง่ป ที ีไ่ดท้ำาการบรหิารธรุกจิ
โดยตรงอนัเปน็ธรุกจิท ีม่สีดัสว่นการเปน็เจา้ของอยา่งนอ้ยสบิ
เปอรเ์ซน็ต์ หรอืเปน็ผ ูบ้รหิารการลงทนุโดยตรงอนัเปน็การลงทนุท ีม่ ี
มลูค่าอยา่งนอ้ย 2.5 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยี

• ในชว่งปกีารเงนิสองป ที ีผ่า่นมานัน้ ในแต่ละป มีทีรพัยส์นิทาง
ธรุกจิและทรพัยส์นิสว่นตวัโดยรวมเปน็มลูค่าสทุธอิยา่งนอ้ย 2.5 ลา้น
เหรยีญออสเตรเลยี

• สามารถท ีจ่ะลงทนุตามท ีก่ำาหนดเปน็จำานวน 2.5 ลา้นเหรยีญ
ออสเตรเลยีตลอดระยะเวลาท ีถ่อืวซีา่ช ัว่คราว ตามท ีก่ำาหนดโดย
กระทรวงกจิการภายใน (Department of Home Affairs หรอื DHA)

ผ ูถ้อืวซีา่ประเภทน ี โ้ดยสว่นใหญจ่ะสามารถสมคัรวซีา่ซบัคลาส 888 และ
วซีา่ถาวรไดเ้ม ือ่ทำาการลงทนุตามท ีก่ำาหนดเปน็จำานวน 2.5 ลา้นเหรยีญ
ออสเตรเลยีเปน็เวลาอยา่งนอ้ยสามป  ีและมกีารพำานกัในรฐัเปน็เวลารวม
อยา่งนอ้ยสองป ใีนชว่งเวลาดงักล่าว

ส ำาหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ีย่วกบัวซีา่น ีร้วมทัง้ขอ้มลูเก ีย่วกบัการลงทนุตาม
ท ีก่ำาหนดกรณุาดไูดท้ ีเ่วบ็ไซต์ของทางกระทรวงกจิการภายในท ี ่immi.
homeaffairs.gov.au/

3. วซีา่นกัธรุกจิซบัคลาส 188 - ประเภทนกัลงทนุขนาดใหญ่

วซีา่น ีม้ ใีหแ้กผ่ ูอ้พยพยา้ยถ ิน่ฐานท ีม่ ทีรพัยส์ นิทางธรุกจิและ
ทรพัยส์ นิสว่นตวัอยา่งนอ้ย 5 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยีท ีส่ามารถนำามา
ลงทนุตามท ีก่ำาหนดโดยกระทรวงกจิการภายใน กอ่นท ีจ่ะมกีารออกวซีา่
ให ้

ผ ูถ้อืวซีา่ประเภทน ี  ้จะมสี ทิธ ิส์มคัรวซีา่ซบัคลาส 888 และวซีา่ถาวร
เม ือ่เขา้ทำาการลงทนุตามท ีก่ำาหนดในประเทศออสเตรเลยีเปน็เวลาตาม
ระยะเวลาของวซีา่ (อยา่งนอ้ยสามป ตีดิตอ่กนั) และพำานกัอย ูใ่นประเทศ
ออสเตรเลยีเปน็เวลารวมอยา่งนอ้ยหน ึง่รอ้ยย ีส่ บิวนัในชว่งเวลาดงักลา่ว

ส ำาหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ีย่วกบัวซีา่น ีร้วมทัง้ขอ้มลูเก ีย่วกบัการลงทนุ
ตามท ีก่ำาหนดกรณุาดไูดท้ ีเ่วบ็ไซตข์องทางกระทรวงกจิการภายในท ี ่ 
immi.homeaffairs.gov.au/

4. วซีา่นกัธรุกจิซบัคลาส 188 - ประเภทผ ูป้ระกอบการ

วซีา่น ีม้ ใีหแ้กผ่ ูอ้พยพยา้ยถ ิน่ฐานผ ูเ้สนอท ีจ่ะประกอบกจิกรรมทาง
ธรุกจิในรฐัเวสเทริน์ออสเตรเลยี ส ำาหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิกรณุาอเีมลมาท ี ่  
businessmigration@smallbusiness.wa.gov.au เพ ือ่ขอรบัใบสมคัรแสดง
เจตจำานง (Expression of Interest – EOI)

วซีา่ธรุกจิแบบถาวร

วซีา่ธรุกจิแบบถาวรนั น้จะใหแ้กผ่ ูท้ ีม่คีณุสมบตัคิรบหลงัการถอืวซีา่
ธรุกจิแบบช ัว่คราว ซ ึง่รวมถงึการท ีท่างรฐัตกลงเสนอช ือ่ และการม ี
คณุสมบตัติามท ีก่ำาหนดโดยกระทรวงกจิการภายใน

ขอ้กำาหนดในการไดร้บัการเสนอช ือ่จากทางรฐัส ำาหรบัซบัคลาส 188 
และ 888 โดยทัว่ไปจะเปน็ขอ้กำาหนดเดยีวกนักบัทางกระทรวงกจิการ
ภายใน  คา่สมคัรขอรบัการเสนอช ือ่จากทางรฐัเพ ือ่ท ีจ่ะใช ใ้นการสมคัร
วซีา่ธรุกจิแบบถาวรอย ูท่ ี  ่750 เหรยีญออสเตรเลยี วซีา่น ีม้ ใีหแ้กผ่ ูท้ ีถ่อื
วซีา่ช ัว่คราวซบัคลาส 188 ประเภทนวตักรรมทางธรุกจิ วซีา่ซบัคลาส 
188 ประเภทนกัลงทนุ วซีา่ซบัคลาส 188 ประเภทนกัลงทนุรายใหญ ่และ
วซีา่ซบัคลาส 188 ประเภทผ ูป้ระกอบกจิการ

รายละเอยีดเพ ิม่เต มิ

ผ ูอ้พยพยา้ยถ ิน่ฐานท ีเ่ปน็นกัธรุกจิและตวัแทนสามารถเขา้ไปท ีเ่วบ็ไซต์
ของรฐับาลเวสเทริน์ออสเตรเลยี businessmigration.wa.gov.au เพ ือ่ทำา
แบบทดสอบประเมนิตนเองส ำาหรบัวซีา่ธรุกจิประเภทตา่งๆ และย ืน่ใบ
สมคัรเพ ือ่ขอรบัการเสนอช ือ่จากทางรฐั  ผ ูซ้ ึง่เปน็เจา้ของธรุกจิและนกั
ลงทนุท ีเ่ปน็ผ ูท้ ีป่ระสบความส ำาเรจ็อย ูแ่ลว้ในรฐัเวสเทริน์ออสเตรเลยีก ็
อาจเปน็ผ ูท้ ีส่ามารถมคีณุสมบตัคิรบท ีจ่ะไดร้บัวซีา่อนัใดอนัหน ึง่ตามท ี ่
ไดม้กีารระบไุว ใ้นแผน่พบัน ี ้

ส ิง่ท ีค่ณุจะได ้ในการสมคัรวซีา่ธรุกจิในรฐัเวสเทริน์ออสเตรเล ยี:

• คณุสมบตัขิ ั น้ต่ ำาเหมอืนกบัท ีก่ำาหนดไว โ้ดยกระทรวงกจิการภายใน

• มกีจิกรรมทางธรุกจิตา่ง ใๆหเ้ลอืก

• สามารถมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางธรุกจิท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์

• การสมคัรขอยกเวน้เร ือ่งอาย ุหรอืการขอสนบัสนนุโดยพเิศษอ ืน่ๆจะ
ไดร้บัการพจิารณาเปน็กรณ ีๆ ไป

• สามารถขอรบัการพจิารณาเรง่ด่วนในกรณพีเิศษ

Business Migration Centre  
(ศนูยก์ารยา้ยถ ิน่ฐานส ำาหรบันกัธรุกจิ)
Small Business Development Corporation   
(สว่นการพฒันาธรุกจิขนาดเลก็)
โทร +61 (08) 6552 3300 
businessmigration@smallbusiness.wa.gov.au 
businessmigration.wa.gov.au


