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

CHILDREN WHO WILL ACCOMPANY OR FOLLOW TO JOIN A PARENT

CHILD OF K-1 FIANCE(E) & K-3
Children of K-1 and K-3 applicants may 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 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 whether traveling with a parent applicant or following to join later, proof
of permanent sole legal custody or parental permission to emigrate is needed at the time of the child’s
application. This requirement can be met by providing one of the following:
1. Original or certified copy of documentation proving that the traveling parent has permanent, sole,
absolute legal custody of the child with no other person sharing legal rights of parental control
over the child.
2. An original official statement from the non-traveling 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 a Thai district office or the U.S. Embassy (at the time of the
interview) and be accompanied by a signed copy of the non-traveling parent’s ID card. If the
parent has changed any of his/her names since the child was born, he or she must also provide
certified copies of official 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. The U.S. Embassy at the time of the applicant’s scheduled interview.
2. District Office (Amphoe), on official letterhead.
3. If parent is abroad, a notary public or Thai Embassy or Consulate.
*Note: Please keep this information until your child is ready to immigrate to the United States.

For more information/ ข้อมูลเพิ่มเติมที่: http://bangkok.usembassy.gov

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
แผนกกงสุล ฝ่ายวีซ่าถาวร
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บุตร/ธิดาที่จะร่วมเดินทางหรือติดตามบิดา/มารดา
บุตร/ธิดาผู้สมัครวีซ่าคู่หมั้น K-1 และ K-3
บุตร/ธิดาผู้สมัครวีซ่า K-1 และ K-3 อาจติดตามผู้สมัครหลักไปประเทศสหรัฐอเมริกาได้ โดยวีซ่า K-2 สาหรับบุตร/ธิดา
ผู้สมัครวีซ่า K-1 และวีซ่า K-4 สาหรับบุตร/ธิดาผู้สมัครวีซ่า K-3 ทั้งนี้ กาหนดการอนุมัติวีซ่า K-2 และ K-4 นั้น ต้อง
กระทาภายใน 1 ปีนับจากวันอนุมัติวีซ่าหลัก K-1 และ K-3 มิฉนั้น ท่านต้องยื่นเรื่องขอวีซ่าต่างหากให้กับบุตร/ธิดาใหม่
บุตร/ธิดาผู้สมัครวีซ่าถาวรอื่น
บุตร/ธิดาผู้สมัครวีซ่าอื่น สามารถติดตามผู้สมัครหลักไปประเทศสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่มีกาหนดระยะเวลา ตราบเท่าที่
บุตร/ธิดาของผู้สมัครนั้นคงคุณสมบัติครบถ้วน ณ วันสัมภาษณ์วีซ่า โดยกระบวนการดาเนินเรื่องวีซ่านั้นจะเหมือนผู้สมัคร
หลักทุกประการ นับแต่การรวบรวมเอกสาร การชาระค่าธรรมเนียม และการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่
กรณีบุตร/ธิดาอายุต่ากว่า 18 ปี
สาหรับบุตร/ธิดาอายุต่ากว่า 18 ปี ไม่ว่ากรณีร่วมเดินทางพร้อมกับบิดา/มารดา หรือกรณีติดตามไปภายหลัง การสมัครวี
ซ่าให้แก่บุตร/ธิดานั้น จาต้องมีเอกสารพิสูจน์การปกครองตามกฎหมายอย่างถาวรแต่เพียงผู้เดียว หรือเอกสารอนุมัติการ
ยินยอมให้ย้ายถิ่นฐานไปประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเอกสารพิสูจน์ดังกล่าวได้แก่:
1. ต้นฉบับหรือรับรองสาเนาถูกต้องอย่างเป็นทางการของเอกสารซึ่งพิสูจน์ได้ว่า บิดา/มารดาผู้ซึ่งจะเดินทางมีอานาจ
ปกครองบุตร/ธิดาตามกฎหมายอย่างถาวรและเป็นที่สิ้นสุดแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีผู้ใดอื่นมีสิทธิร่วมตามกฎหมายในการ
ปกครองดูแลบุตร/ธิดาดังกล่าว
2. ต้นฉบับหนังสือมอบอานาจปกครองบุตรอย่างเป็นทางการของบิดา/มารดาผู้มิได้เดินทาง ระบุการมอบสิทธิการปกครอง
บุตร/ธิดาและอนุญาตให้บุตร/ธิดาย้ายถิ่นพานักไปอาศัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการถาวร ให้แก่บิดา/มารดาผู้ซึ่งจะ
เดิ น ทาง (กรุ ณ าดู ตั ว อย่ า งสานวนหนั ง สื อ มอบอานาจปกครองบุ ต รด้ า นล่ า ง) บิ ด า/มารดาผู้ ม อบอานาจปกครองบุ ต ร
สามารถกระทาการเซ็นมอบอานาจปกครองบุตรได้ ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในเวลาสัมภาษณ์วีซ่าของท่าน
หรื อ ณ ที่ว่ าการอาเภอไทย พร้ อ มแนบสาเนาบั ต รประจาตัว ประชาชนที่ป รากฎลายเซ็ น รั บรองของบิด า/มารดาผู้มิ ไ ด้
เดินทางมาด้วย อนึ่ง หากบิดา/มารดาผู้นั้น มีการเปลี่ยนชื่ อ/นามสกุล ต้องแนบเอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุ ล
อย่างเป็นทางการทั้งหมดมาด้วย
ตัวอย่างส่านวนหนังสือมอบอ่านาจปกครองบุตร
ข้าพเจ้า นาย นาง น.ส. ชื่อ-นามสกุล เป็นบิดา/มารดาของ ชื่อ-นามสกุลบุตร/ธิดา ยินยอมให้บุตร/ธิดาทั้งสิ้นจานวน จานวน
บุตร/ธิดา คน ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการถาวร โดยปราศจากข้อแม้ใดๆ
ท่านสามารถร้องขอหนังสือมอบอ่านาจปกครองบุตรได้ ณ
1. สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ตามกาหนดการสัมภาษณ์วีซ่าของท่าน
2. ที่ว่าการอาเภอไทย (หัวกระดาษต้องประทับตราครุฑของทางราชการ)
3. สานักการทะเบียน สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย (กรณีบิดา/มารดาพานักอยู่ ณ ต่างประเทศ)
*หมายเหตุ: กรุณาเก็บรักษาข้อมูลนี้ จนกว่าบุตร/ธิดาของท่านพร้อมจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

For more information/ ข้อมูลเพิ่มเติมที่: http://bangkok.usembassy.gov

