สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
แผนกกงสุล ฝ่ ายวีซ่าถาวร
กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
ระเบียบการขอวีซ่าประเภทคู่หมัน้ (เควีซ่า)
(Packet 3)
เรี ยน ผู้สมัครวีซา่
ทางสถานทูตฯ ได้ รับคาร้ องขอวีซา่ ประเภทคูห่ มัน้ (เควีซา่ ) ของท่านแล้ ว สาหรับการพิจารณาในขันตอนถั
้
ดไป
กรุ ณาศึกษาระเบียบการเพื่อตรวจสอบความเรียบร้ อยของคาร้ องขอวีซ่าของท่ าน
หมายเหตุ หากคาร้ องขอวีซา่ ประเภทคูห่ มันและเอกสารประกอบการขอวี
้
ซา่ ของท่านไม่สมบูรณ์ในวันทีเ่ ข้ ารับการสัมภาษณ์
ท่านอาจจะต้ องประสบกับความล่าช้ าในการขอวีซา่ อย่างน้ อย 10 -15 วันทาการ ฉะนันท่
้ านจึงไม่ ควรวางแผนการเดินทาง
ลาออกจากงาน หรื อขายทรัพย์สนิ จนกว่าท่านจะได้ รับหนังสือเดินทางที่มวี ีซา่ คูห่ มันที
้ ่ได้ รับการอนุมตั ิคืน
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมในขันตอนการสมั
้
ครวีซา่ ทีส่ ถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริ กา กรุงเทพมหานคร รวมถึง แบบฟอร์ มที่
สามารถดาวน์โหลดและคาถามที่พบบ่อย กรุณาดูในหน้ าเพจของฝ่ ายวีซา่ ถาวร ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริ กากรุงเทพฯ
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*** หมายเหตุ สาหรั บผู้สมัครวีซ่าประเภทคู่หมัน
้ (เควีซ่า) ***

ผู้สมัครวีซา่ ประเภทคูห่ มัน้ (เควีซา่ ) จาเป็ นต้ องอ่านและทาความเข้ าใจกับข้ อมูลเรื่ องสิทธิของท่านตามกฏหมายหากตกเป็ น
เหยื่อของความรุนแรงภายในครอบครัวทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริ กาและข้ อเท็จจริงเรื่ องการย้ ายถิ่นฐานอันเกี่ยวเนื่องจากวีซา่
ประเภทคูห่ มันหรื
้ อวีซา่ ประเภทสมรส (ฉบับภาษาไทย) ก่อนที่ขนตอนการขอวี
ั้
ซา่ จะเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์
คาเตือน
แผนกกงสุลมิได้ มกี ารรับรองหรือเกี่ยวข้ องเป็ นพิเศษกับบุคคลใดหรือบริษัทใดที่รับปรึกษาหรืออานวยความสะดวก
ในการดาเนินเรื่องการขอวีซ่า ไม่มีบคุ คลใดสามารถรับประกันการอนุมตั วิ ีซา่ ให้ แก่ทา่ นได้ แบบฟอร์ มทังหมดของทาง
้
รัฐบาลสหรัฐฯ นัน้ ไม่มีคา่ ธรรมเนียม โปรดระวัง เนื่องจากมีผ้ สู มัครวีซา่ หลายท่านสูญเงินหรื อถูกห้ ามเข้ าประเทศสหรัฐอเมริกา
อย่างถาวร เพราะปฏิบตั ติ ามข้ อมูลที่ชี ้นาไปในทางที่ผิด และมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครวีซา่ โดยผู้ให้ คาปรึกษาด้ าน
วีซา่
เอกสารหรื อข้ อมูลใดที่เกี่ยวข้ องกับการสมัครวีซา่ ถาวรอาจถูกตรวจสอบ การกระทาใดที่บดิ เบือนข้ อเท็จจริงของข้ อมูลกับ
ทางเจ้ าหน้ าที่กงสุล อาจทาให้ ท่านหมดสิทธิ์ท่ จี ะได้ รับการอนุมัตวิ ีซ่าอย่ างถาวร
ตามกฏหมาย ผู้ยื่นคาร้ องวีซา่ ถาวรอาจมีโทษจาคุกสูงสุด 5 ปี หรื อปรับ 250,000 ดอลล่าร์ สหรัฐ หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ หาก
กระทาการจดทะเบียนสมรสโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการหลีกเลีย่ งบทบัญญัติใดๆ ในกฎหมายว่าด้ วยการเข้ าเมือง นอกจากนี ้ ผู้
ยื่นคาร้ องอาจได้ รับโทษปรับสูงสุด 10,000 ดอลล่าร์ สหรัฐ และมีโทษจาคุกสูงสุด 5 ปี หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ หากล่วงรู้ หรื อมีเจตนา
ปลอมแปลงหรื อปกปิ ดข้ อเท็จจริงโดยการใช้ เอกสารปลอมในการยื่นคาร้ อง
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1. สแกนและส่ งเอกสารต่ อไปนีท้ างอีเมล
ท่านจะต้องสแกนหน้าใบยืนยันเอกสารตามรายการด้านล่างส่งให้กบั ทางแผนกวีซ่าถาวรทางอีเมล โดยส่งไปทีอ่ ีเมลแอดเดรส
IVSchedulingBangkok@state.gov
โปรดทราบว่ าท่ านจะไม่ ได้ รับวันนัดสัมภาษณ์ จนกว่ าท่ านจะได้ ทาการส่ งหน้ าใบยืนยันของเอกสารทั้งสามชนิดทาง
อีเมลจนสาเร็จ
□

แบบฟอร์ ม DS-2001 พิมพ์แบบฟอร์ มและกรอกให้ เรี ยบร้ อย ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มนี ้ได้ จากเว็บไซต์

□

ใบยืนยันการกรอกแบบฟอร์ ม DS-160 ใบสมัครวีซา่ ชัว่ คราวออนไลน์ กรุณากรอกแบบฟอร์ มนี ้ผ่านเว็บไซต์
Consular Electronic Application Center (CEAC) และทาตามคาชี ้แจงบนเว็บไซต์ ผู้สมัครวีซ่าถาวรทุกท่ าน
จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มและใบยืนยันการกรอกแบบฟอร์ ม DS-160 เพื่อที่จะได้ รับวันนัดสัมภาษณ์ ไม่ ว่า
ผู้สมัครจะมีอายุเท่ าใดก็ตาม และรวมไปถึงผู้สมัครวีซ่าประเภท K2 ด้ วย

□

ใบยืนยันการลงทะเบียนของระบบ GSS ผู้สมัครวีซา่ จาเป็ นต้ องสร้ างโปรไฟล์ของตนเองเพื่อลงทะเบียนที่อยู่
จัดส่งเอกสารกับทางระบบของ GSS ที่ http://www.ustraveldocs.com/th โปรดพิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนของ
ท่านในระบบ GSS ที่มีแถบบาร์ โค้ ดหมายเลข UID หากท่ านไม่ ได้ ลงทะเบียนที่อยู่จดั ส่ งเอกสารกับทางระบบ
ของ GSS ท่ านจะไม่ ได้ เข้ ารับการสัมภาษณ์ และจะต้ องทาการนัดหมายวันสัมภาษณ์ ใหม่

2. นาเอกสารต้ นฉบับ และสาเนาของเอกสารต่ อไปนีม้ ายื่นในวันสัมภาษณ์ – รายการตรวจสอบ
เอกสารทีถ่ ่ายสาเนาควรเป็ นสีขาวดา
โปรดจัดเตรียมเอกสารต้ นฉบับมายื่นในวันสัมภาษณ์ตามรายการตรวจสอบด้ านล่าง ท่านจะต้ องนาเอกสารต้ นฉบับหรือ
ฉบับที่รับรองสาเนาถูกต้ องโดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจลงนาม มายื่นในวันสัมภาษณ์ และทาสาเนาเอกสารหนึ่งฉบับ
ต่ อเอกสารหนึ่งชุดส่ งให้ กับทางสถานทูตฯ สาหรับเอกสารต้ นฉบับที่ไม่ ใช่ ภาษาอังกฤษ ท่ านจะต้ องแนบคา
แปลภาษาอังกฤษที่ได้ รับการรับรองการแปลมาด้ วย
โปรดทราบ ท่านสามารถยืน่ ขอเอกสารทะเบียนราษฎร (เช่น สูติบตั ร และทะเบียนสมรส) ฉบับภาษาอังกฤษ ได้จากทีว่ ่าการ
อาเภอทุกแห่งในประเทศไทย โดยหากท่านได้ยืน่ ขอเอกสารใดในรายการด้านล่างนีเ้ ป็ นฉบับภาษาอังกฤษจากทีว่ ่าการอาเภอ
แล้ว ท่านมิ จาเป็ นต้องนาเอกสารต้นฉบับนัน้ ไปแปลอีก
หมายเหตุ เจ้ าหน้ าทีก่ งสุลอาจเรียกขอข้ อมูลหรื อเอกสารเพิม่ เติมได้ ทกุ ขณะ หากท่ านนาเอกสารมาไม่ ครบตามรายการที่
ระบุด้านล่ างในวันนัดสัมภาษณ์ วีซ่า คาร้ องขอวีซ่าของท่ านอาจจะต้ องประสบความล่ าช้ า
□

หนังสือเดินทาง ต้ องสามารถใช้ เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กา และมีอายุอย่างน้ อย 8 เดือน นับจากวันที่ทา่ น
ได้ รับการอนุมตั วิ ีซา่ วีซา่ จะระบุชื่อและนามสกุลของผู้สมัครตามทีป่ รากฏบนหน้ าหนังสือเดินทาง โดยไม่คานึงถึงชื่อ
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และนามสกุลทีล่ งรายชื่อในคาร้ อง ข้ อมูลใดๆ ควรได้ รับการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องโดยหน่วยราชการทีเ่ กี่ยวข้ อง ก่อนเข้ ารับ
การสัมภาษณ์
□

หนังสือเดินทางเล่ มเดิม หากผู้สมัครวีซา่ เคยเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณานาหนังสือเดินทางเล่มเดิมทุก
เล่ มมาแสดง หรื อยื่นใบแจ้ งความจากสถานีตารวจ ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย โดยเฉพาะหนังสือเดินทางที่มี
การประทับตราวีซา่ ของสหรัฐฯ หรื อใช้ เดินทางเข้ าประเทศสหรัฐอเมริ กา

□

รูปถ่ าย รูปถ่ายภาพสีหน้ าตรง 2 ใบ สาหรับผู้สมัครแต่ ละท่ าน โปรดศึกษาข้ อกาหนดของรูปถ่าย

□

ใบเสร็จการชาระค่ าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครวีซา่ คูห่ มัน้ (เควีซา่ ) จาเป็ นต้ องชาระค่าธรรมเนียมวีซา่ ที่
ธนาคารกรุงศรี อยุธยาสาขาใดก็ได้ ใน 700 สาขาที่ได้ รับการอนุมตั ิ ของธนาคารกรุงศรี ฯ โดยดาเนินขันตอนตามที
้
่ระบุ
บนแผ่ นวิธีการชาระเงินของจีเอสเอสและใบรับฝากเงินของเบย์ แบงค์ จากหน้ าโปรไฟล์ของท่าน ท่านจะต้ อง
พิมพ์แผ่ นวิธีการชาระเงินของจีเอสเอสและใบรับฝากเงินของเบย์ แบงค์ จากหน้ าโปรไฟล์ของท่าน เพราะท่าน
จะต้ องมีเอกสารเหล่านี ้ในการชาระเงิน ธนาคารกรุงศรี ฯ ไม่สามารถรับการชาระเงินหากไม่มีเอกสารเหล่านี ้ ใบจากจี
เอสเอสจะระบุคา่ ธรรมเนียมวีซา่ เป็ นสกุลเงินบาท (เทียบเท่า 265 ดอลล่าร์ สหรัฐฯ) กรุณาส่งเฉพาะใบเสร็ จตัวจริง
และเก็บสาเนาไว้ เพื่อเป็ นข้ อมูลอ้ างอิง

□

สูติบัตร ต้ องลงตราประทับหรื อมีลายมือชื่อของเจ้ าหน้ าทีง่ านทะเบียน หรื อคัดสาเนาจากรายการทะเบียนราษฎร์
 ในกรณีท่ ีไม่ สามารถนาสูติบัตรมายื่น กรุณายื่นหนังสือรับรองสถานที่เกิด ทะเบียนบ้ าน และบัตร
ประชาชน เพื่อเป็ นหลักฐานชันรอง
้
ท่านที่เกิดนอกประเทศไทย ควรดูข้อมูลการเกิดของประเทศทีท่ า่ นเกิด
ได้ ใน ตาราง reciprocity เพื่อพิจารณาว่าเอกสารใดที่ควรใช้ เป็ นหลักฐานชันรอง
้

□

เอกสารที่แสดงการรับบุตรบุญธรรม (ถ้ ามี)

□

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จาเป็ นต้ องยื่นใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุลทังหมดของท่
้
าน หรื อผู้ยื่นคาร้ อง ตลอดจนบิดา
มารดาของผู้สมัคร หรื อบุตรธิดาทีม่ ีการเปลีย่ นชื่อหรื อนามสกุล หนังสือรับรองบุคคลคนเดียวกันทีม่ ีการรับรองชื่อนามสกุลทังหมดสามารถใช้
้
ยื่นแทนใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล

□

ทะเบียนสมรส ทังผู
้ ้ ยื่นคาร้ องและผู้สมัครวีซา่ ต้ องยื่นทะเบียนสมรสทุกใบ ทังของครั
้
ง้ ก่อนและของปั จจุบนั
กรณีวีซ่าบุตรธิดาประเภท K2 ที่ตดิ ตามไปภายหลัง หรือวีซ่าบุตรธิดาประเภท K4 ผู้สมัครต้ องยื่นทะเบียน
สมรสระหว่างบิดาหรื อมารดาผู้ให้ กาเนิดกับผู้ยื่นคาร้ อง ทังนี
้ ้บิดาหรื อมารดาผู้ให้ กาเนิดและผู้ยื่นคาร้ องจาเป็ นต้ อง
ยื่นหลักฐานการสิ ้นสุดการสมรสครัง้ ก่อนๆ ด้ วย

□

เอกสารสิน้ สุดการสมรส หากทังผู
้ ้ ยื่นคาร้ องและผู้สมัครวีซา่ เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน ท่านจาเป็ นต้ องยื่น
หลักฐานแสดงการสิ ้นสุดสถานภาพสมรสในครัง้ ก่อน อาทิ ใบมรณบัตรของคูส่ มรสคนก่อน หรื อทะเบียนหย่า หรื อ
หลักฐานแสดงว่าการสมรสของท่านนันเป็
้ นโฆษะกรรม
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กรณีวีซ่าบุตรธิดาประเภท K2 ที่ตดิ ตามไปภายหลัง หรือวีซ่าบุตรธิดาประเภท K4 ผู้สมัครต้ องยื่นทะเบียน
สมรสระหว่างบิดาหรื อมารดาผู้ให้ กาเนิดกับผู้ยื่นคาร้ อง ทังนี
้ ้บิดาหรื อมารดาผู้ให้ กาเนิดและผู้ยื่นคาร้ องจาเป็ นต้ อง
ยื่นหลักฐานการสิ ้นสุดการสมรสครัง้ ก่อนๆ ด้ วย
□

หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส (หรือที่เรียกว่ าหนังสือรับรองสถานภาพโสด) ผู้สมัครวีซา่ ประเภทคูห่ มัน้
(เควีซา่ ) ควรยื่นหนังสือรับรองสถานภาพสมรสทีอ่ อกโดยสานักงานเขต (ที่วา่ การอาเภอ) หนังสือนันควรระบุ
้
การ
ตรวจสอบบันทึกฐานข้ อมูลทะเบียนครอบครัว

□

หลักฐานการแสดงสิทธิปกครองผู้เยาว์ อย่ างถาวร ท่านต้ องยื่นหลักฐานแสดงสิทธิในการปกครองบุตรธิดาผู้ซงึ่
จะเดินทางพร้ อมกับท่าน หากสิทธิในการปกครองบุตรธิดานันมี
้ ร่วมกันทัง้ 2 ฝ่ าย โปรดยื่นหนังสือยินยอมของบิดา
หรื อมารดาที่ไม่ได้ ยื่นคาร้ องหรื อเป็ นผู้สมัครวีซา่ ยินยอมให้ ผ้ เู ยาว์ทตี่ ้ องการติดตามหรื อย้ ายถิ่นฐานไปอยูก่ บั บิดา
มารดาที่จะย้ ายไปประเทศสหรัฐอเมริ กาอย่างถาวร หรื อยื่นหนังสือแสดงสิทธิในการปกครองผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวที่
ออกโดยสานักงานเขตหรื อร้ องขอที่ศาล

□

บันทึกประวัติท่ เี กี่ยวกับการเข้ าเมือง หากท่านเคยถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อเคยยื่นคาร้ องขอ
ต่อระยะเวลาพานักในประเทศสหรัฐอเมริ กา เปลีย่ นแปลงสถานภาพของการเข้ าเมือง สมัครขอลี ้ภัย ถูกเนรเทศ หรื อ
ถูกอนุมตั ใิ ห้ ออกนอกประเทศสหรัฐฯ โดยสมัครใจ กรุณายื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้ องจากกระทรวงความมัน่ คงแห่ง
มาตุภมู ดิ ้ วย

□

หนังสือคา้ ประกันทางการเงิน ผู้ยื่นคาร้ องจะต้ องยื่นหลักฐานทีแ่ สดงว่าผู้สมัครและบุตรธิดา (ถ้ ามี) จะไม่เป็ น
ภาระทางสังคมในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู้ยื่นคาร้ องต้ องยื่นแบบฟอร์ ม I-134, Affidavit of Support พร้ อมลายเซ็น
และบันทึกรายการภาษี ของผู้ยื่นคาร้ อง (มิใช่ แบบฟอร์ ม 1040 ของผู้ยื่นคาร้ อง) ทังนี
้ ้ผู้ยื่นคาร้ องจะต้ องมีรายได้
ตามที่รัฐบาลกาหนดตามเกณฑ์มาตรฐานความอัตคัดทางการเงิน ข้ อมูลเพิ่มเติมในการยื่นแบบฟอร์ ม I-134 สามารถ
ดูได้ ที่นี่
•

หากผู้ยื่นคาร้ องวีซา่ คูห่ มันของท่
้
านได้ ยื่นแบบฟอร์ ม I-134 พร้ อมคาร้ องขอสมัครวีซา่ เกินกว่าหนึง่ ปี ก่อน
หน้ าวันสัมภาษณ์ ผู้ยื่นคาร้ องจาต้ องยื่นแบบฟอร์ มนี ้ พร้ อมแนบบันทึกรายการภาษี ของผู้ยื่นคาร้ อง (มิใช่
แบบฟอร์ ม 1040 ของผู้ยื่นคาร้ อง) ฉบับล่าสุดเข้ ามาใหม่

•

หมายเหตุสาหรับผู้ย่ นื คาร้ องที่พานักอยู่ในต่ างแดน สาหรับผู้ยื่นคาร้ องที่พานักอยู่นอกประเทศ
สหรัฐอเมริ กา จะต้ องทาตามเกณฑ์ข้อกาหนดเรื่ องภูมิลาเนา ผู้ยื่นคาร้ องจะต้ องแสดงหลักฐานเรื่องการมี
ภูมิลาเนาทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อดาเนินขันตอนที
้
่จะกลับคืนถิ่นฐานทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริ กา ควรให้
ข้ อมูลแผนการย้ ายกลับประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบคลุมระยะเวลาหกเดือน พร้ อมหลักฐานถึงความ
พยายามที่จะกลับคืนถิ่นฐาน ข้ อมูลเพิ่มเติมในหัวข้ อเรื่ องภูมิลาเนาสามารถดูได้ ที่นี่
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□

หนังสือรับรองความประพฤติจากกองบัญชาการตารวจสันติบาล ผู้สมัครที่มีอายุ16 ปี ขึ ้นไป ต้ องยื่นหนังสือ
รับรองความประพฤติ จาก (1) กรมตารวจของประเทศที่ผ้ สู มัครถือสัญชาติ (2) ประเทศที่ผ้ สู มัครกาลังพานักอยู่
ในขณะดาเนินเรื่ องขอวีซา่ หากพานักเป็ นเวลา 6 เดือนขึ ้นไป (3) จากทุกประเทศทีเ่ คยพานักเป็ นเวลา 12 เดือนขึ ้นไป
และ (4) จากกรมตารวจของประเทศที่ผ้ สู มัครเคยต้ องคดี โดยไม่คานึงถึงระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นประเทศดังกล่าว
หนังสือรับรองความประพฤติจะต้ องครอบคลุมระยะเวลาต่อเนื่องที่ผ้ สู มัครพานักอยูท่ ี่ใดก็ตาม โปรดดูทหี่ นังสือ
รับรองความประพฤติจากกองบัญชาการตารวจสันติบาลในประเทศไทย สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม

□

หนังสือรับรองความประพฤติจากกรมตารวจต่ างประเทศ ผู้สมัครจะต้ องยื่นหนังสือรับรองจากกรมตารวจของ
ทุกประเทศ (ยกเว้ นประเทศสหรัฐอเมริ กา) ที่ผ้ สู มัครเคยอาศัยอยูเ่ ป็ นเวลาตังแต่
้ 12 เดือนขึ ้นไป หลังอายุครบ 16 ปี
หนังสือรับรองความประพฤติอาจมีความแตกต่างโดยประเภทและการใช้ ประโยชน์ทตี่ า่ งกันของละประเทศ ผู้สมัคร
ควรจะขอหนังสือรับรองความประพฤติที่มีการสอบประวัตกิ ารพิมพ์ลายนิ ้วมือและศึกษาข้ อมูลที่ ตาราง reciprocity
 สาหรับประเทศที่มีหน่วยงานตารวจกลางในการออกหนังสือรับรอง ผู้สมัครต้ องยื่นหนังสือรับรองทีอ่ อกโดย
หน่วยงานกลาง
 สาหรับประเทศที่ไม่มีหน่วยงานกลาง ท่านจะต้ องขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานตารวจในแต่ละพื ้นที่ที่
ท่านเคยอาศัยอยู่
 ในกรณีที่ทา่ นเคยถูกจับกุมไม่วา่ ด้ วยเหตุอนั ใด ท่านจะต้ องยื่นหนังสือรับรองจากกรมตารวจของประเทศ
นันๆ
้ ไม่วา่ ท่านจะใช้ เวลาอยูใ่ นประเทศดังกล่าวนานเท่าใด

□

ประวัติคดีท่ ขี นึ ้ สู่ชัน้ ศาลและประวัติการถูกจาคุก ผู้ที่เคยถูกจับกุมหรื อเคยก่อคดีอาชญากรรมในประเทศใดๆ
รวมถึงในประเทศสหรัฐอเมริ กา ต้ องยื่นเอกสารทังหมดที
้
เ่ กี่ยวกับคาตัดสินคดีทางศาลและประวัตกิ ารจาคุกที่ได้ รับ
การรับรองสาเนาถูกต้ องจากหน่วยงานที่ออกเอกสารนัน้ แม้ วา่ บุคคลผู้นนจะได้
ั้
รับนิรโทษกรรมหรือได้ รับอภัยโทษ
ทังนี
้ ้ผู้สมัครต้ องยื่นหลักฐานที่แสดงอัตราโทษสูงสุดของความผิดแต่ละข้ อหา พร้ อมแนบคาแปลภาษา
อังกฤษสาหรับคาตัดสินคดีทางศาลและอัตราโทษสูงสุดดังกล่าวด้ วย

□

เอกสารทางทหาร ผู้สมัครควรยื่นสาเนารับรองโดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจลงนามของเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร
พร้ อมคาแปลภาษาอังกฤษที่ได้ รับการรับรองการแปล

□

หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ผู้สมัครวีซา่ จาเป็ นต้ องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครวีซา่ และผู้ยื่นคา
ร้ องขณะเข้ ารับสัมภาษณ์ (ยกเว้ นผู้สมัครวีซา่ เพื่อการทางาน) หลักฐานเช่น รูปถ่าย จดหมาย อีเมล รวมถึงหลักฐาน
ใดๆ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้ยื่นคาร้ อง หมายเหตุ ผู้ยื่นคาร้ องจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ ามาแสดงตน
ในวันสัมภาษณ์ และหากไม่ แสดงหลักฐานนัน้ ๆ อาจส่ งผลให้ การพิจารณาเคสของท่ านล่ าช้ า
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□

ผลการตรวจสุขภาพ ทางฝ่ ายวีซา่ ถาวรจะส่งรายละเอียดคาแนะนาการตรวจสุขภาพ มาพร้ อมการนัดสัมภาษณ์วี
ซ่าประเภทคูห่ มัน้ (เควีซา่ ) (Packet 4) ต่อเมื่อทางเราได้ รับเอกสารของท่านตามที่ระบุในระเบียบการ Packet 3
เนื่องจากวีซา่ จะถูกกาหนดให้ มีอายุเท่ากับอายุของผลตรวจสุขภาพ ผู้สมัครไม่ควรขอนัดสัมภาษณ์เร็ วเกินไป เพราะ
ผลตรวจสุขภาพนันอาจหมดอายุ
้
ก่อนวันที่ทา่ นคาดหวังจะเดินทาง อนึง่ สถานทูตฯ จะไม่ ทาการสัมภาษณ์ วีซ่า
ท่ าน หากท่ านไม่ มีผลการตรวจสุขภาพมาแสดงในวันนัดสัมภาษณ์

หมายเหตุ สาหรับผู้สมัครวีซ่าประเภทเค 1
โปรดอย่าจดทะเบียนสมรสกับคูห่ มันของท่
้
านก่อนที่ทา่ นจะได้ รับวีซา่ และได้ เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กา ตามกฏหมาย
ผู้สมัครวีซา่ ประเภทคูห่ มัน้ (เควีซา่ ) นัน้ ต้ องคงสถานภาพโสดตลอดระยะเวลาทีด่ าเนินเรื่ อง หากท่านจดทะเบียนสมรสแม้ แต่
กับคูห่ มันของท่
้
าน คาร้ องจะถูกยกเลิกและไม่สามารถนากลับมาพิจารณาใหม่ หากท่านจดทะเบียนสมรสก่อนเข้ าประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ใบสมัครวีซา่ คูห่ มันจะถู
้ กยกเลิกและผู้ยื่นคาร้ องจะต้ องยื่นคาร้ องขอดาเนินเรื่ องใหม่ในแบบประเภทคูส่ มรสแทน

หมายเหตุ สาหรับผู้สมัครวีซ่าประเภทเค 3
วีซา่ ประเภท K 3 คือวีซา่ ประเภทคูส่ มรสของชาวอเมริ กนั ผู้สมัครวีซา่ ประเภท K 3 นัน้ ได้ จดทะเบียนสมรสแล้ วกับผู้ยื่นคาร้ อง
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