ข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การเข้าเมืองของประเทศต่าง ๆ ของผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
ประเทศ
เงื่อนไขเกี่ยวกับวีซ่า
รวมถึงมาตรการอานวย
ความสะดวกในการ
เข้าเมืองสาหรับคนไทย
(หากมี)

สหรัฐอเมริกา
ประเภทของการตรวจลงตรา (วีซ่า) สหรัฐอเมริกา
1. วีซ่านักการทูต/ราชการ สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงทูตและรำชกำรซึ่งเดินทำงไป
ปฏิบัติรำชกำร1 ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสำรด้วยตนเอง และสำมำรถดำเนินกำรผ่ำนช่อง
diplomatic window (ตำมขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ของสถำนเอกอัครรำชทูต
สหรัฐอเมริกำประจำประเทศไทย https://th.usembassy.gov/th/visasth/nonimmigrant-visas-th/diplomatic-visas-th/) ซึ่งเปิดบริกำรเฉพำะช่วงบ่ำย
(13.30 – 15.00 น.) ของวันจันทร์และวันพุธ2 ยกเว้นวันหยุดประจำปีของ
สถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำฯ ซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้จำก
https://th.usembassy.gov/holiday-calendar/
หมายเหตุ - ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป การให้บริการผ่านช่อง
diplomatic / official window ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจา
ประเทศไทย จะปิดทาการในทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน เพิ่มจากวันหยุดประจาปี
A-1 วีซ่าสาหรับนักการทูตที่ไปประจาการที่สหรัฐฯ และสมำชิกในครอบครัว
(immediate family members) ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่แต่งงำน
A-2 วีซ่าสาหรับการเดินทางไปปฏิบัติราชการในสหรัฐฯ ระยะสั้น และสำหรับ
ลูกจ้ำงของสถำนเอกอัครรำชทูต/สถำนกงสุลใหญ่ (ซึ่งเป็นลูกจ้ำงของกระทรวงฯ) รวมทั้ง
ผู้ติดตำมของเอกอัครรำชทูต/กงสุลใหญ่ ซึ่งถือเป็นลูกจ้ำงของสถำนเอกอัครรำชทูต/
สถำนกงสุลใหญ่ และมิได้จ้ำงด้วยตนเอง
อย่ำงไรก็ดี หำกสถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำประจำประเทศไทยพบว่ำ
ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติในกำรยื่นขอวีซ่ำรำชกำรหรือวีซ่ำนักกำรทูต ก็จะคืนใบสมัครให้แก่
ผู้ยื่นเอกสำรฯ หลังจำกนั้นผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ใหม่โดยระบุประเภท
วีซ่ำที่ถูกต้อง ทำนัดสัมภำษณ์วีซ่ำผ่ำนทำงเว็บไซต์หรือทำงโทรศัพท์ และจะต้องชำระ
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (อำจจะยกเว้นในบำงกรณีสำหรับท่ำนที่ถือหนังสือเดินทำงทูต)
ในวันที่มำเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ จะต้องนำหลักฐำนกำรชำระค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ และ

1 การเดินทางไปราชการที่สหรัฐฯ ตำมนัยของสถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐฯ หมำยถึง กำรที่เจ้าหน้าที่หน่วยราชการไทยที่ถือหนังสือเดินทางทูต

หรือหนังสือเดินทางราชการที่มีหนังสือนาทางการทูต (Diplomatic Note) ของกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนสหรัฐฯ ตามคาเชิญ
หรือเพื่อติดต่อกับหน่วยราชการของสหรัฐฯ เท่านั้น ดังนั้น กำรเดินทำงไปรำชกำรของข้ำรำชกำรไทยที่เป็นกำรติดต่อกับหน่วยงำนซึ่งไม่ได้เป็น
หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐฯ นั้น สถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐฯ จะไม่ถือว่ำเป็นกำรเดินทำงไปรำชกำร แม้ว่ำจะถือหนังสือเดินทำงทูตหรือรำชกำร
และมีหนังสือนำทำงกำรทูตก็ตำม โดยผู้ยื่นขอวีซ่ำดังกล่ำวจะต้องดาเนินการขอวีซ่าเข้าสหรัฐฯ ตามช่องทางปกติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
และต้องเสียค่าใช้จ่ายตามประเภทของวีซ่าด้วย
2 เปิดทำกำรเวลำ 13.30-15.00 น. ยื่นเอกสำรวันจันทร์รับเล่มวันพุธ และหำกยื่นเอกสำรวันพุธรับเล่มวันจันทร์ถัดไป

-2หนังสือนำรำชกำรที่ระบุวัตถุประสงค์ในกำรเดินทำงมำยื่นประกอบกำรพิจำรณำด้วย
A-3 วีซ่าสาหรับผู้ติดตาม (domestic employee) ของนักการทูตที่ถือ
วีซ่าประเภท A-1 โดยนักกำรทูตที่ต้องกำรนำผู้ติดตำมที่จ้ำงส่วนตัวไปด้วย จะต้องแจ้ง
สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อแจ้งไปยังกรมพิธีกำรทูตของกระทรวง
กำรต่ำงประเทศสหรัฐฯ ก่อน เพื่อให้มีกำรลงทะเบียนในฐำนข้อมูล TOMIS ของกระทรวง
กำรต่ำงประเทศสหรัฐฯ ก่อน จึงจะสำมำรถไปขอวีซ่ำที่สถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐฯ
ประจำประเทศไทยได้ (สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรลงทะเบียนบนระบบ
TOMIS ได้ที่ DomesticWorkers@state.gov) โดยผู้ติดตำมจะต้องเดินทำงไปที่ฝ่ำยวีซ่ำ
ด้วยตนเองเพื่อพิมพ์ลำยนิ้วมือ และต้องแสดงสัญญำจ้ำงตำมกฎหมำยสหรัฐฯ ด้วย
(สำหรับผู้ติดตำมของเอกอัครรำชทูต/กงสุลใหญ่ ซึ่งถือเป็นลูกจ้ำงของสถำน
เอกอัครรำชทูต/ สถำนกงสุลใหญ่นั้น จะได้รับวีซ่ำประเภท A-2)
เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2560 กระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐฯ ได้มีหนังสือแจ้ง
เตือนกำรปรับค่ำแรงขั้นต่ำของรัฐบำลกลำงสหรัฐฯ สำหรับผู้ช่วยงำนในบ้ำนของ
นักกำรทูต ที่ถือวีซ่ำประเภท A-3 สรุปได้ดังนี้
1. นักกำรทูตที่ประจำกำรในสหรัฐฯ จะต้องจ่ำยค่ำจ้ำงผู้ช่วยงำนในบ้ำน ที่ถือ
วีซ่ำประเภท A-3 ตำมอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำของรัฐบำลกลำง (Federal Law) รัฐบำลของแต่
ละรัฐ (State Law) และกฎหมำยของแต่ละพื้นที่ (Local Law) กำหนด โดยให้ถืออัตรำ
ค่ำจ้ำงขั้นต่ำที่สุดที่สุดของกฎหมำยที่อ้ำงถึงทั้งหมด
2. กำรปรับค่ำแรงขั้นต่ำได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2560 อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ
ในกรุงวอชิงตัน คือ 12.50 ดอลลำร์สหรัฐ / ชั่วโมง
3. กำรจ่ำยค่ำจ้ำงจะต้องทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำรโอนเข้ำบัญชี
โดยตรงหรือจ่ำยเช็กให้กับลูกจ้ำง
4. กำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำนี้ นำยจ้ำงและลูกจ้ำงอำจลงนำมแบบย่อในสัญญำ
ได้และไม่จำเป็นต้องส่งสัญญำให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐฯ แต่อำจถูกเรียก
ตรวจสอบได้ในอนำคต
5.4.
G-1 วีซ่าสาหรับนักการทูตที่ไปประจาการที่คณะผู้แทนฯ ประจาองค์กรระหว่าง
ประเทศ และสมำชิกในครอบครัว (immediate family members) ได้แก่ คู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่แต่งงำน และสำหรับลูกจ้ำงของคณะทูตผู้แทนถำวร (ซึ่งเป็นลูกจ้ำงของ
กระทรวงฯ)
G-2 วีซ่าสาหรับการเดินทางไปประชุมในองค์กรระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ
G-5 วีซ่าสาหรับผู้ติดตาม (domestic employee) ของนักการทูตที่ถือวีซ่า
ประเภท G-1 โดยนักกำรทูตที่ต้องกำรนำผู้ติดตำมไปด้วย จะต้องแจ้งสถำนเอกอัครรำชทูต
ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อแจ้งไปยัง Protocol Office ของ กต.สหรัฐฯ ก่อน จึงจะสำมำรถไป

-3ขอวีซ่ำทีส่ ถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐฯ ได้ โดยผู้ติดตำมจะต้องเดินทำงไปที่ฝ่ำยวีซ่ำด้วย
ตนเองเพื่อพิมพ์ลำยนิ้วมือ และต้องแสดงสัญญำจ้ำงด้วย ตัวอย่ำงร่ำงสัญญำจ้ำงที่ถูกต้อง
ตำมกฎหมำยสหรัฐฯ ดังแนบ (สำหรับผู้ติดตำมของเอกอัครรำชทูตผู้แทนถำวร ซึ่งถือเป็น
ลูกจ้ำงของเอกอัครรำชทูตผู้แทนถำวรนั้น จะได้รับวีซ่ำประเภท
G-1 เช่นเดียวกับลูกจ้ำง คผถ.)
2. วีซ่าท่องเที่ยว/ เยี่ยมเยียน (B1/B2) สำหรับกำรท่องเที่ยว/กำรเยือนส่วนตัว (และ
กำรเดินทำงไปรำชกำรบำงประเภทของหน่วยรำชกำรไทยที่ฝ่ำยสหรัฐฯ พิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำ ไม่เข้ำข่ำยตำมนัยของฝ่ำยสหรัฐฯ เรื่องกำรเดินทำงไปรำชกำร ซึ่งจะได้วีซ่ำ
ประเภท A-2) โดยทั่วไปกำรเดินทำงเข้ำสหรัฐฯ แต่ละครั้งจะสำมำรถพำนักได้นำนที่สุด
6 เดือน (ขึ้นอยู่กับกำรอนุญำตของสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง เมื่อเดินทำงเข้ำเมืองด้วย)
ทั้งนี้ กำรขอวีซ่ำประเภทนี้ ผู้ขอจะถูกเก็บ biometric-data กล่ำวคือ จะมีกำรพิมพ์
ลำยนิ้วมือผู้ขอวีซ่ำทั้ง 10 นิ้ว ด้วย ผู้สมัครจึงต้องดำเนินกำรเอง โดยสำมำรถเข้ำไปดู
รำยละเอียดเรื่อง (1) กำรกรอกแบบฟอร์ม DS 160 (2) กำรชำระค่ำธรรมเนียมและ
(3) กำรจองวันนัดสัมภำษณ์กำรขอเปลี่ยนแปลงวันนัดสัมภำษณ์ได้ที่
https://th.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/application-procedures/
3. วีซ่า transit (C) กำรเดินทำงผ่ำนสหรัฐฯ ต้องใช้วีซ่ำในทุกกรณี
C1 วีซ่า transit สาหรับผู้เดินทางท่องเที่ยว/การเยือนส่วนตัวในต่างประเทศ
และต้องเดินทางผ่านสหรัฐฯ แต่โดยทั่วไป สถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐฯ ไม่นิยมออกวีซ่ำ
ประเภท C1 ซึ่งอนุญำตให้เข้ำสหรัฐฯ ได้เพียง 15 วัน โดยนิยมออกประเภท B1/B2 ให้แก่
ผู้ขอแทน เพื่อจะได้สำมำรถใช้ในโอกำสอื่นได้ด้วย
C3 วีซ่า transit สาหรับผู้เดินทางไปราชการในต่างประเทศ และต้อง
เดินทางผ่านสหรัฐฯ โดยในบำงกรณี สถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐฯ อำจพิจำรณำออกวีซ่ำ
ประเภท A-2 ซึ่งจะสำมำรถใช้ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำรในสหรัฐฯ ในโอกำสต่อไป
ทั้งนี้ โดยทั่วไป วีซ่ำ C3 มีอำยุ 5 ปี แต่เจ้ำหน้ำที่สหรัฐฯ อำจพิจำรณำให้ระยะเวลำ
น้อยกว่ำนั้นได้
4. วีซ่านักเรียน/แลกเปลี่ยน
F-1 (students) สำหรับนักเรียนทุนส่วนตัว โดยผู้ขอต้องมีเอกสำร I-20 จำก
สถำบันกำรศึกษำประกอบกำรขอวีซ่ำ
J-1 (exchange visitors) สำหรับนักเรียนทุนรัฐบำล และผู้เข้ำร่วมโครงกำร
แลกเปลี่ยนต่ำงๆ โดยผู้ขอต้องมีเอกสำร DS-2019 จำกสถำบันกำรศึกษำประกอบกำร
ขอวีซ่ำ ทั้งนี้ ผู้ขอวีซ่ำนักเรียน/แลกเปลี่ยน (F1/J1) ต้องเสียค่ำธรรมเนียม Student and
Exchange Visitor Program (SEVIS) ซึ่งเรียกเก็บโดยกระทรวงควำมมั่นคงแห่งมำตุภูมิ
โดย SEVIS เป็นระบบเพื่อติดตำมข้อมูลกำรเข้ำ-ออกสหรัฐฯ ของผู้ถือวีซ่ำประเภทนี้

-4สถานที่ในการติดต่อ
ขอวีซ่า

แผนกกงสุล สถำนทูตสหรัฐอเมริกำ กรุงเทพมหำนคร
เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ศูนย์ข้อมูลวีซ่า
เวลาทาการ: วันจันทร์ถึงศุกร์ 08:00 – 20:00 น. (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร)
โทรศัพท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย) (703)-665-7349 (โทรจำกสหรัฐอเมริกำ)
อีเมล์: support-thailand@ustraveldocs.com
ระเบียบการเข้าติดต่อแผนกวีซ่า และข้อควรปฏิบัติสาหรับวันนัดสัมภาษณ์
 กรุณำกรอกแบบฟอร์ม เอกสำรต่ำงๆให้เรียบร้อยและพร้อมยื่นให้กับเจ้ำหน้ำที่
สถำนเอกอัครรำชทูต
 นำหนังสือเดินทำง หน้ำยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จชำระค่ำธรรมเนียม
สมัครวีซ่ำ และรูปถ่ำยจำนวน 1 ใบซึ่งถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน
ท่ำนสำมำรถนำโทรศัพท์มือถือมำได้ 1 เครื่อง สถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำประจำ
ประเทศไทยไม่อนุญำตให้นำคอมพิวเตอร์กระเป๋ำหิ้ว
หรืออุปกรณ์ถ่ำยภำพใดๆเข้ำมำในสถำนทูตฯ กรุณำหยิบโทรศัพท์มือถือและ
ปิดเครื่องก่อนเข้ำตัวอำคำรเพื่อฝำกไว้กับเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
กฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัย
ผู้ติดต่อสถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำประจำประเทศไทยทุกท่ำนต้องได้รับกำร
ตรวจรักษำควำมปลอดภัยตำมขั้นตอนรักษำควำมปลอดภัยของสถำนเอกอัครรำชทูตฯ
ท่ำนสำมำรถฝำกโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ไว้กับเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยที่
หน้ำประตู แต่สถำนเอกอัครรำชทูตฯ และพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบ
หำกเกิดกำรสูญหำยหรือควำมเสียหำยใด ๆ ทีอ่ ำจเกิดขึ้นในขณะที่ฝำกไว้กับพนักงำน
รักษำควำมปลอดภัย ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำไปในสถำนเอกอัครรำชทูตฯ ตำมที่นัดหมำยไว้
หำกนำสิ่งของดังต่อไปนี้มำด้วย
 อุปกรณ์บรรจุแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เช่น แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ ไดอำรี่แบบดิจิตอล วิทยุติดตำมตัว กล้องถ่ำยรูป ตลับเทป
แถบบันทึกวิดิทัศน์ ซีดีรอม เครื่องเล่มเอ็มพีสำม แผ่นดิสก์ คอมพิวเตอร์
กระเป๋ำหิ้ว หรือเครื่องเล่นเพลงขนำดพกพำ
 กระเป๋ำสะพำยหรือกระเป๋ำถือสตรีขนำดใหญ่
 กระเป๋ำถือและกระเป๋ำเดินทำงขนำดใหญ่ กระเป๋ำสัมภำระขนำดใหญ่ กระเป๋ำ
ใส่เอกสำรหรือกระเป๋ำเสื้อผ้ำ ผู้สมัครขอวีซ่ำสำมำรถนำเอกสำรที่ใช้ในกำรขอ
วีซ่ำใส่ถุงหรือกระเป๋ำใสเท่ำนั้น

-5อำหำร (มีร้ำนกำแฟและของว่ำงจำหน่ำยภำยในสถำนเอกอัครรำชทูตฯ)
 ซองหรือพัสดุที่ปิดผนึก
 บุหรี่ ซิกำร์ กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค
 วัตถุมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบ
 อำวุธหรือวัตถุใดๆที่มีสำรประกอบระเบิด
รำยกำรสิ่งของที่ไม่ให้นำเข้ำมำภำยในสถำนเอกอัครรำชทูตฯไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่
รำยกำรที่กล่ำวมำข้ำงต้นเท่ำนั้น สิ่งของประเภทอื่นอำจไม่ได้รับอนุญำตให้นำเข้ำมำ
ภำยในสถำนเอกอัครรำชทูตฯด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจำรณญำณของพนักงำนรักษำ
ควำมปลอดภัย นอกจำกโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สถำนเอกอัครรำชทูตฯ ไม่รับฝำกสิ่งของ
ต้องห้ำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น ท่ำนต้องฝำกเก็บสิ่งของดังกล่ำวไว้ที่อื่นก่อนมำติดต่อ
สถำนเอกอัครรำชทูตฯ
สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://th.usembassy.gov/th/visasth/nonimmigrant-visas-th/diplomatic-visas-th/


ข้อควรปฏิบัติก่อนการ
เดินทาง (หากมี)
ข้อมูล/ข้อพึงระวังที่ควร
ทราบในการเดินทาง
(หากมี)
หมำยเลขโทรศัพท์
สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ของสถำนทูตไทย
Tel. +1 202 944-3600
หรือหมำยเลขโทรสำร
Fax. +1 202 944-3611
สถำนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
Tel. +1 323 962-9574
Fax. +1 323 962-2128
สถำนกงสุลใหญ่ ณ นครชิคำโก
Tel. +1 312 664-3129, +1 312 664-3110, +1 312 664-3124
Fax. +1 312 664-3230
สถำนกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก
Tel. +1 212 754-1770, +1 212 754-2536 to 8, +1 212 754-1896
Fax. +1 212 754-1907
หมายเหตุ/ข้อมูลอื่นๆ

