Embassy of the United States of America
Consular Section, Immigrant Visa Unit
Bangkok, Thailand

INSTRUCTIONS FOR CHILDREN WHO WILL FOLLOW TO JOIN A PARENT
If you plan to have your child follow you to the U.S. at a later time …
CHILD OF K-1 FIANCE(E) & K-3
Children of K-1 and K-3 applicants can follow the principal applicant to the United States on a K-2 or K-4
visa. The K-2 or K-4 visa must be issued less than one year from the date the K-1 or K-3 visa was issued
to the principal applicant. After one year, a new petition will have to be filed.
CHILD OF OTHER IMMIGRANT VISA APPLICANTS
There is no time limitation for the children of other immigrant visa applicants to follow the principal
applicant to the United States, as long as the child remains qualified at the time of the interview. The
applicant should contact the U.S. Embassy. The visa process is as same as for the principal applicant,
including submitting updated documents, paying the visa fee, and interviewing with the officer.
IF YOUR CHILD IS UNDER 18 YEARS OLD
For all children under 18 years old, evidence of permanent custody or parental permission to emigrate is
needed at the time of child’s application. This requirement can be met by providing one of the following:
1. Certified copy of a court ruling permanently granting legal custody of the child to the traveling
parent.
2. An original official statement from the other parent granting permission for each child to emigrate
and live permanently in the United States (please see sample statement below.) The statement
must be signed at the district office or the U.S. Embassy and be accompanied by a signed copy
of the parent’s ID card. If the parent has changed his or her first or last name since the child was
born, he or she must also provide certified copies of their name change certificates.
Sample consent statement
(Note: Native Thai speakers should use the Thai language version on the other side)
I, (Mr./Mrs./Miss) First name + last name, the (father/mother) of First name + last name of each child,
consent for (my child/my total number of children) to emigrate to the U.S. permanently without any
conditions.
Where to execute consent statement
1. U.S. Embassy, in the presence of the consular officer, at the time of the applicant’s interview
2. District Office (amphoe), on official letterhead
3. If parent is abroad, a notary public or Thai Embassy or Consulate.
If none of these are possible, please discuss with Embassy staff.
*Note: Please keep this information until your child is ready to immigrate to the United States.
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สถานเอกอ ัครราชทูตสหร ัฐอเมริกา
่ ถาวร
แผนกกงสุล ฝ่ายวีซา
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คาแนะนาสาหร ับบุตรธิดาทีจ
่ ะติดตามผูป
้ กครองไปอยู่ ณ ประเทศสหร ัฐอเมริกา

หากท่า นวางแผนทีจ
่ ะน าบุตรธิด าของท่า นติดตามท่า นไปอยู่
สหร ัฐอเมริกาในอนาคต ...

ณ ประเทศ

่ ประเภท K1 และ K3
บุตรธิดาของผูส
้ ม ัครวีซา
บุตรธิดาของผู ้สมัครวีซ่าประเภท K1 และ K3 สามารถติดตามผู ้สมัครไปอยู่ ณประเทศสหรั ฐอเมริกาได ้ โดยวีซา่
ประเภท K2 (สาหรับบุตรธิดาของผู ้สมัครวีซา่ ประเภท K1) และประเภท K4 (สาหรับบุตรธิดาของผู ้สมัครวีซา่ ประเภท
K3) ทัง้ นี้ กาหนดการอนุมัตวิ ซ
ี า่ ประเภท K2 และ K4 นัน
้ ต ้องกระทาภายใน 1 ปี หลังจากวันทีว่ ซ
ี า่ ประเภท K1 และ K3
่
ได ้รับการอนุ มัตเิ รียบร ้อยแล ้ว หากท่านดาเนินการหลังจาก 1 ปี ท่านจะต ้องยืน
่ คาร ้องขอวีซาใหม่ให ้กับบุตรธิดาของ
ท่าน
่ ถาวรประเภทอืน
บุตรธิดาของผูส
้ ม ัครวีซา
่ ๆ
บุต รธิด าของผู ้สมั ค รวีซ่า ประเภทอืน
่ ๆ สามารถติด ตามผู ้สมั ค รหลั ก ไปยั ง ประเทศสหรั ฐ อเมริก าได ้โดยไม่ม ีก าหนด
ระยะเวลา ตราบเท่าทีบ
่ ุตรธิด าของผู ้สมั ครนั น
้ ยัง คงคุณสมบัตค
ิ รบถ ้วน ณ วันสัมภาษณ์ วซ
ี ่า ผู ้สมัค รวีซ่าควรติด ต่อ
สถานทูตฯ เพือ
่ ดาเนินเรือ
่ งวีซา่ ของบุตรธิดาของท่าน โดยกระบวนการต่างๆ ในการดาเนินเรือ
่ งวีซา่ นั น
้ จะเหมือนกับของ
ผู ้สมั ค รหลัก ทุก ประการ ตัง้ แต่ก ระบวนการรวบรวมเอกสารต่า งๆ การช าระค่า ธรรมเนี ย มวีซ่า และการสัม ภาษณ์ กั บ
เจ ้าหน ้าทีก
่ งสุล
หากบุตรธิดาของท่านอายุตา
่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์
ท่า นต ้องยื่น หลัก ฐานแสดงสิท ธิก ารปกครองบุต รธิด าที่อ ายุต่า กว่า 18 ปี บริบูร ณ์ ผู ้ซึง่ จะติด ตามท่า นไปยั ง ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท่านสามารถยืน
่ หลักฐานอย่างหนึง่ อย่างใดตามข ้อกาหนดต่อไปนี้
1. คาพิพากษาของศาล ในการมอบอานาจการปกครองบุตรอย่างถาวรให ้แก่บด
ิ าหรือมารดาผู ้ซึง่ กาลังจะเดินทางไปอยู่ ณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (หากยืน
่ สาเนา สาเนานัน
้ ต ้องได ้รับการรับรองสาเนาถูกต ้องจากศาล)
2. หนั ง สือ มอบสิท ธิใ นการปกครองบุต รของบิด าหรือ มารดาฝ่ ายหนึ่ง ซึง่ ระบุก ารมอบสิท ธิใ นการปกครองบุต รธิด าและ
อนุญาตให ้บุตรธิดาย ้ายถิน
่ ฐานไปอยู่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นการถาวรกับบิดาหรือมารดาผู ้ซึง่ กาลังจะเดินทางไปอยู่
ณ ประเทศสหรั ฐอเมริกา (กรุณาดูตัวอย่างสานวนหนั งสือการมอบอานาจการปกครองบุตรด ้านล่าง) บิดาหรือมารดาผู ้
มอบอานาจการปกครองบุตร สามารถเซ็นมอบอานาจการปกครองบุตรได ้ ณ สถานทูตอเมริกาหรือทีว่ า่ การอาเภอ พร ้อม
ทัง้ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีป
่ รากฎลายเซ็นรั บรองของบิดาหรือมารดาผู ้มอบอานาจการปกครองบุตร ทัง้ นี้
่ หรือนามสกุล กรุณาแนบใบเปลีย
่ หรือนามสกุลด ้วย
หากบิดาหรือมารดาได ้มีการเปลีย
่ นชือ
่ นชือ
ต ัวอย่าง สานวนหน ังสือการมอบอานาจการปกครองบุตร
่ และนามสกุล เป็ นบิดา/มารดาของ ชือ
่ และนามสกุลของบุตร/ธิดา ยินยอมให ้บุตร/ธิดาทัง้ จานวน
ข ้าพเจ ้า นาย นาง น.ส. ชือ
้
บุตรธิดา คน ย ้ายถิน
่ ฐานไปอยู่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นการถาวรโดยไม่มข
ี ้อแม ้ใดๆ ทัง้ สิน
ท่านสามารถร้องขอหน ังสือมอบอานาจการปกครองบุตรได้ท ี่
1. สถานทูตอเมริกา ต่อหน ้าเจ ้าหน ้าทีก
่ งสุลในระหว่างเวลาทาการสัมภาษณ์ผู ้สมัคร
2. ทีว่ า่ การอาเภอ (หัวกระดาษต ้องประทับตราครุฑของทางราชการ)
3. สานักจดทะเบียนทีส
่ ถานทูตหรือสถานกงสุลไทย (กรณีบด
ิ าหรือมารดาพานักอยูต
่ า่ งประเทศ)
หากท่านไม่ส ามารถร ้องขอหนั ง สือ อานาจการปกครองบุตรได ้จากหน่ ว ยงานดังกล่า วข ้างต ้น กรุณ าติด ต่อ เจ ้าหน า้ ที่
สถานทูตฯ เป็ นการต่อไป
For more information/ ข้ อมูลเพิ่มเติมที่: http://bangkok.usembassy.gov

*หมายเหตุ กรุณาเก็บรักษาข ้อมูลนี้ จนกว่าบุตรธิดาของท่านพร ้อมจะย ้ายถิน
่ ฐานไปอยู่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
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