
 

 

เตรียมเอกสาร วซ่ีาอเมริกา  

1. รูปถ่ายสี พื้นหลงัสีขาว ไม่มีเงา ไม่สวมแวน่ตา ไม่สวมเคร่ืองแต่งการท่ีปกปิดใบหนา้รูปถ่าย
ขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) ท่ีถ่ายไวไ้ม่เกินหกเดือน 1 ใบ พร้อมไฟลรู์ป (สกุล JPEG) เพื่อน าไป 
upload ในแบบ ฟอร์ม DS-160 รูปถ่ายตอ้งเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ความสูงและความกวา้งของรูป
จะตอ้งเท่ากนั รูปถ่ายตอ้งมีขนาดไม่ต ่ากวา่ 600 x 600 พิกเซล และมีขนาดไมเ่กิน 1200 x 1200 พิก
เซล 

 

 

 

 

ขนาดศีรษะ 

ความสูงของศีรษะ เม่ือวดัจากดา้นบนสุดของศีรษะซ่ึงรวมผมดว้ยจนถึงใตค้างจะตอ้งอยูร่ะหวา่ง 
50% ถึง 70% ของความสูงของรูปถ่ายทั้งหมด ระดบัดวงตาท่ีวดัจากดา้นล่างสุดของรูปถ่ายจนถึง
ระดบัดวงตาควรอยูร่ะหว่าง 55% ถึง 70% - หรือประมาณ 2/3 ของความสูงของรูปถ่าย 

ขนาดของรูปถ่าย 

รูปถ่ายของท่านตอ้งเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ซ่ึงหมายความวา่ความสูงและความกวา้งของรูปจะตอ้ง
เท่ากนั รูปถ่ายตอ้งมีขนาดไม่ต ่ากวา่ 600 พิกเซล x 600 พิกเซล (สูง x กวา้ง) และมีขนาดไม่เกิน 
1200 พิกเซล x 1200 พิกเซล (สูง x กวา้ง) 

 

https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-photoinfo.asp


 

 

ทิศทางของศีรษะ 

ทิศทางของศีรษะเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับรูปถ่ายท่ีใชใ้นการสมคัรขอวีซ่า ผูส้มคัรจะตอ้งใชรู้ปถ่ายท่ี
สามารถมองเห็นใบหนา้เตม็ไดภ้ายในกรอบของรูป มองกลอ้งตรงๆ และอยา่หลบัตา 

จัดองค์ประกอบให้ดี 

รูปถ่ายของท่านจะตอ้งแสดงทั้งศีรษะตั้งแต่ดา้นบนสุดของผมจนถึงบริเวณใตค้าง ในภาพท่ีถูกตอ้ง
ความสูงของศีรษะจะอยูท่ี่ 1-1-3/8 น้ิว (25 ถึง 35 มม.) หรือคิดเป็น 50%-70% ของรูปถ่าย ดงั
ตวัอยา่ง: 

 

 

 

 

 

อยู่ตรงกลางของรูป 

จดัศีรษะของท่านใหอ้ยูต่รงกลางระหวา่งกรอบรูปทั้งสองดา้นอยา่งพอดี 

ลืมตา 

หา้มสวมแวน่ตา ท่านจะตอ้งลืมตา ดวงตาของท่านควรอยูใ่นระดบั 2/3 เม่ือวดัจากดา้นล่างของรูป
ถ่ายข้ึนไปดา้นบน หรือ 1-1/8 น้ิว ถึง 1-3/8 น้ิว (28 มม. ถึง 35 มม.) หรือประมาณ 60% จากดา้นล่าง
ของรูปถ่าย 



 

 

พ้ืนหลงั 

พื้นท่ีดา้นหลงัรูปถ่ายควรเป็นสีขาวและไม่ควรมีส่ิงใดระเกะระกะ นัง่ถ่ายรูปโดยใชฉ้ากหลงัท่ีเป็นสี
ขาวจะช่วยใหไ้ดรู้ปท่ีดีท่ีสุด 

อย่าให้ภาพมีเงา 

ควรนัง่ลงเพื่อใหใ้บหนา้ดูสวา่งและจะช่วยใหไ้ม่เกิดเงาบนใบหนา้หรือพื้นหลงั 

 

 

 

 

 



 

 

การบันทึกลายนิว้มือ 

ผูย้ืน่ค  าร้องขอวีซ่าจะตอ้งผา่นการบนัทึกลายน้ิวมือท่ีสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลฯในระหวา่ง
ขั้นตอนการสัมภาษณ์วีซ่า โดยจะมีการบนัทึกลายน้ิวมือดว้ยเคร่ืองบนัทึกลายน้ิวมือดิจิทลั ทั้งน้ี
ผูส้มคัรบางรายอาจจะไม่ตอ้งท าการบนัทึกลายน้ิวมือ ซ่ึงไดแ้ก่: 

- ผูส้มคัรท่ีเดินทางไปปฏิบติัภารกิจราชการของรัฐบาล ยกเวน้ผูส้มคัรวีซ่าประเภท A-3 และ G-5 

- ผูส้มคัรท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 14 ปี หรืออาย ุ80 ปีข้ึนไป 

2. กรอกใบสมคัร ฟอร์ม DS-160 ทางออนไลน์ ใหเ้รียบร้อย และพิมพใ์บยนืยนัแบบฟอร์ม
ดว้ย (ประเภทวีซ่า B-1/B-2 ส าหรับธุรกิจ/ท่องเท่ียวเยีย่มเยยีน) 
3. หลงักรอกฟอร์มเรียบร้อยแลว้ ใหส้ร้างแอคเคา้ทแ์ละโพรไฟล ์เพื่อการช าระเงิน และนดัคิว  
ท่ีเวป็ไซต ์Create Account แลว้เลือก “Click Here For All Payment Options” 

3.1 พิมพแ์บบฟอร์มการช าระเงิน แลว้น าไปช าระท่ี ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ไดทุ้กสาขา หลงัช าระเงิน
เรียบร้อย จะสามารถ นดัคิวสัมภาษณ์วีซ่าได ้ในวนัท าการถดัไปของธนาคารฯ 

3.2 ท าการ Login แลว้ใช ้Virtual Account ID เพื่อท าการนดัหมายสัมภาษณ์ จากนั้นพิมพ ์ใบ 
APPOINTMENT CONFIRMATION หลงัท าการนดัหมายคิววนัสัมภาษณ์ เรียบร้อยแลว้ 

4. หนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายใุชง้าน ครอบคลุม ระยะเวลาวีซ่าท่ีขอ หรือ มีอาย ุการใชง้าน
เหลือ อยา่งนอ้ย 6 เดือน (ถา้มีเล่มเก่า แนบมาดว้ย) 

5. หลกัฐานการท างาน 

6. หลกัฐานการเงิน Book Bank เล่มจริง 

7. ถา้มีคนเชิญ ใหแ้นบหนงัสือเชิญ และส าเนาหนา้พาสปอร์ต ของผูเ้ชิญดว้ย 

https://ceac.state.gov/genniv/
https://cgifederal.secure.force.com/SiteRegister?country=Thailand&language=en_US
https://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/usa-pay-in.pdf
https://cgifederal.secure.force.com/?language=English&country=Thailand
https://www.plan-travel.com/visa/ZoomVisaExpired.html
https://www.plan-travel.com/visa/ZoomVisaExpired.html


 

 

8. กรณีไปแบบธุรกิจ ใหแ้นบหนงัสือเชิญจากบริษทัท่ีอเมริกา 

สถานะ โชวต์วั ** อเมริกาเนน้สัมภาษณ์เป็นหลกั แต่ควรถือเอกสารไปเผื่อเจา้หนา้ท่ีท่ีสัมภาษณ์
ขอดู** 

ผูส้มคัรทกุท่านจ าเป็นตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูต เพื่อเขา้ รบัการสมัภาษณก์บัเจา้หนา้ที่ของสถานทตูดว้ย
ตนเอง ตามวนั เวลา และสถานที่ที่นดัหมายเท่านัน้ และโปรดแต่งกายดว้ย ชดุสภุาพ  

ผูส้มคัรจะตอ้งเตรียมเอกสารฉบบัจริงทัง้หมด ไม่จ าเป็นตอ้งถ่ายส าเนา เพื่อแสดงกบัสถานทูตในวนัสมัภาษณ ์

ดงันี ้ 

1. หนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน า้ตาล หรือ สีเลือดหม)ู เท่านัน้ (อายุการใชง้านคงเหลือมากกว่า 6 เดือน 
ณ วนัที่เดินทางกลบั และมีหนา้ว่างอย่างนอ้ย 4 หนา้ ส าหรบั ประทบัวีซ่า) กรณีมีพาสปอรต์เลม่เก่า โปรด
เตรียมมาแสดงดว้ย  

2. รูปถ่ายหนา้ตรง ขนาด 2 x 2 นิว้ เป็นสี่เหลี่ยมจตรุสั ขนาดเท่ากนัทกุดา้น เนน้ใบหนา้ จ านวน 2 รูป พืน้ฉาก
หลงัตอ้ง เป็นพืน้สีขาวเท่านัน้ (หา้มสวมแว่นตา / หา้มสวมเครื่องประดบั / รูปถ่ายมีอายไุม่เกิน 6 เดือน / ไม่เป็น
รูปเดียวกบัวีซ่าที่เคยไดร้บั มาแลว้แมว้่าจะยงัอายไุม่เกิน 6 เดือน / หา้มถ่ายเอง เพราะพืน้ จะเป็นสีเทา ไม่
สามารถใชง้านได)้  

3. บตัรประชาชน 

4. ทะเบียนบา้น  

5. ทะเบียนสมรส (กรณีเพศหญิง : หากมีหลกัฐานการ เปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ...นาง... กรุณาแนบเอกสาร
ใบส าคญั มาดว้ย)  

6. ทะเบียนหย่า (กรณีเพศหญิง : หากหย่าและมีการ เปลี่ยนใชค้ าน าหนา้กลบัเป็น ...นางสาว... กรุณาแนบ
เอกสาร ใบส าคญัมาดว้ย)  

7. ใบมรณะบตัร (สามี / ภรรยา) เพื่อยืนยนัสถานะตนเอง กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต  



 

 

8.สติูบตัร (กรณีเด็กมีอายตุ ่ากว่า 18 ปี ณ วนัที่เดินทาง กลบั)  

9. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ณ วนัที่เดินทางกลบั ไม่ได ้เดินทางพรอ้มบิดา หรือมารดา จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสาร
เพิ่มเติม ดงันี ้

 - เด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี เดินทางกบับุคคลอื่นที่ไม่ใช่ บิดาหรือมารดา ขอหนงัสือยินยอมใหบ้ตุรเดินทางไป 

ต่างประเทศ ซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอที่ท่านพ านกั อยู่ และใหร้ะบวุ่า ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร 
(ระบชุื่อ) มี ความสมัพนัธอ์ย่างไรกบัครอบครวั บิดา และ มารดา ลงนาม ต่อหนา้เจา้หนา้ที่ 

 - เด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี เดินทางกบับิดา ขอหนงัสือ ยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่า
การเขต หรืออ าเภอที่ท่านพ านกัอยู่ และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดินทาง กบัใคร (ระบชุื่อ) มีความสมัพนัธ์
อย่างไรกบัครอบครวั มารดา ลงนามต่อหนา้เจา้หนา้ที่  

- เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางกบัมารดา ขอ หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่า 

การเขตหรืออ าเภอที่ท่านพ านกัอยู่ และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็ก เดินทางกบัใคร (ระบชุื่อ) มีความสมัพนัธ์
อย่างไรกบัครอบครวั บิดา ลงนามต่อหนา้เจา้หนา้ที่  

- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่ง จ าเป็นตอ้งมีหลกัฐานการรบัรองว่าเด็กอยู่
ภายใต ้การปกครองของผูน้ัน้ เช่น ส าเนาใบหย่า พรอ้มทัง้บนัทกึการ หย่า ซึ่งแสดงว่าเป็นผูร้บัผิดชอบเด็ก 
บนัทกึสลกัหลงัใบหย่า  

- กรณีเด็กอยู่ในความปกครองของผูอ่ื้น จ าเป็นตอ้ง มีหลกัฐานรบัรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารดแูลของผูน้ัน้ เช่น
หนงัสือ รบัรองบตุรบญุธรรม โดยในวนัสมัภาษณ ์บิดา และ มารดา จะตอ้งเขา้สมัภาษณพ์รอ้มเด็กดว้ยทกุ
กรณี  

10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างานจาก บรษิัท หรือ หน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้)  

- จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบหุวัจดหมายว่า To Whom It May Concern (ไมจ่ าเป็นตอ้งระบสุถานทูต / 
ประเทศ และพีเรียดวนัที่จะเดินทาง) แค่ยืนยนัต าแหน่งงาน เงินเดือน หรือระยะเวลาเริ่มงานเท่านัน้ หาก
ตอ้งการระบจุะตอ้ง ระบใุหถู้กตอ้ง) (โดยหลกัฐานการท างาน จะตอ้งออกมาแลว้ อายุไม่เกิน 1 เดือน นบัจาก
วนัที่ยื่นวีซ่า)  



 

 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ (ใชห้นงัสือ จดทะเบียนบรษิัท ที่มีรายชื่อผูป้ระกอบกิจการ เป็นชื่อผูเ้ดินทาง 

จะตอ้งออกมาแลว้อายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที่ยื่นวีซ่า)  

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ (ใชท้ะเบียน พาณิชย ์ที่มีชื่อผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้เป็นชื่อผูเ้ดินทาง)  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ (ใชบ้ตัรขา้ราชการ บ านาญ หรือ จดหมายค าสั่งเกษียณอายรุาชการ)  

- กรณีเป็นนกัเรียน หรือ นกัศกึษา (ใชห้นงัสือ รบัรองจากสถาบนัศึกษา ระบยุืนยนัสถานะว่าเป็นนกัเรียน หรือ 

นกัศกึษาจรงิ และ ก าลงัศึกษาอยู่ระดบัชัน้ใด ปีใด)  

11. หลกัฐานการเงิน สถานทตูพิจารณาเฉพาะบญัชีเงิน ฝากประเภทออมทรพัย ์(Saving) โดยควรมียอดเงิน
คงเหลือใน บญัชีไม่ต ่ากว่า 1 แสนบาท โดยใชส้มดุบญัชีเงินฝากฉบบัจรงิ หรือบุค้แบงค ์(Book Bank) เตรียม
ไปในวนัสมัภาษณเ์ก่ียวกบั บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่าน จ าเป็นตอ้งเตรียมบญัชี
ออมทรพัย ์(Saving) เป็นหลกัเท่านัน้ สามารถใชส้มดุบญัชีเงินฝากฉบบัจรงิ หรือบุค้แบงค ์(Book Bank) ได้
หากมีรายการการท ารายการยอ้นหลงัไป 6 เดือน ทกุเดือน หากขา้มเดือนใดเดือนหนึ่งไปในสมดุ หรือมีรายการ
ไม่ ครบเนื่องจากไม่ไดอ้พัเดทนาน จ าเป็นตอ้งขอสเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน  

12. กรณีเป็นผูส้งูอายุ อาย ุ70 ปีขึน้ไป จ าเป็นตอ้ง มีใบรบัรองแพทย ์การตรวจสขุภาพ ออกโดยโรงพยาบาล 

โดย ระบวุ่า “สขุภาพรา่งกายแข็งแรง สามารถเดินทางไป ต่างประเทศได”้ และกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพส าหรบั
ผูส้งูอาย ุโดยเฉพาะ ส าหรบัผูส้งูอายใุนกรณีนีท้างสถานทตูฯ อาจ ตอ้งการใหม้ีการตรวจสขุภาพเพิ่มเติมขึน้อยู่
ในดลุยพินิจของ เจา้หนา้ที่สถานทูตฯ  

13. ในบางกรณีทางสถานทูต อาจมีการขอเรียกดหูนงัสือ เดินทางของท่าน หลงัจากที่คณะเดินทางกลบัมาแลว้ 
ซึ่งอาจจะ ท าใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ทางบรษิัทตอ้งขออภยัใน ความไม่สะดวกในสว่นนี ้และโปรด
ปฏิบติัตาม เพื่อการขอวีซ่าใน ครัง้ต่อไป  

14. การพิจารณาอนมุติัวีซ่านัน้ ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ ของทางสถานทูต ซึ่งทางสถานทตูจะรบัพิจารณาเฉพาะ
ท่านที่มี เอกสารพรอ้มและมีความประสงคท์ี่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงั ประเทศที่ระบุเท่านัน้ หากท่านถกู
ปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทตูจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหาก ตอ้งการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า
ใหม่ จ าเป็นตอ้งช าระค่าบรกิาร และค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 



 

 

หากท่านก าลงัจะไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา รู้หรือไม่ว่า สถานทูตอเมริกา 

• ไม่มีท่ีจอดรถใหบ้ริการ 
• อนุญาตเฉพาะผูท่ี้สมคัรวีซ่าท่ีมีนดัสัมภาษณ์แลว้เท่านั้น เขา้ไปในสถานทูต 
• รับฝากโทรศพัทมื์อถือ แค่เพียง 1 เคร่ืองเท่านั้น ไม่รับฝากส่ิงของอ่ืนๆ 
• ไม่อนุญาตใหน้ า โนต้บุ๊ค แทบ็เลต็ Power Bank กลอ้งถ่ายรูป วตัถุมีคมทุกชนิด อาวธุต่างๆ 

เขา้ไปในสถานทูต 
• ไม่อนุญาตใหน้ า กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าต่างๆท่ีมีขนาดใหญ่ เขา้ไปในสถานทูต 
• ใหใ้ส่เอกสารท่ีเตรียมไปใชข้อวีซ่า ลงใน ถุง หรือ กระเป๋าใสเท่านั้น 
• หา้มน า บุหร่ี ซิการ์ กล่องไมขี้ด ไฟแชค็ เขา้ไปในสถานทูต 
• อาจไม่อนุญาตใหน้ าส่ิงของประเภทอ่ืน เขา้ไปในสถานทูต ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวิจารณญาณของ

พนกังานรักษาความปลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานทีต่ ัง้สถานทตูอเมรกิา 

กรงุเทพฯ 

เลขที ่95 ถ.วทิย ุกรุงเทพฯ 10330 
Tel: 02-105-4110 
Web: //th.usembassy.gov/th/ 
Email: support-
thailand@ustraveldocs.com 

 

https://th.usembassy.gov/th/


 

 

• วนัหยดุ ปี 2023 วีซ่าอเมริกา ท่ีนอกเหนือจาก วนัเสาร์และ วนัอาทิตย ์
• - มกราคม วนัท่ี 02, 16 

- กุมภาพนัธ์ วนัท่ี 20 
- เมษายน วนัท่ี 06, 13, 14 
- พฤษภาคม วนัท่ี 04, 29 
- มิถุนายน วนัท่ี 05, 19 
- กรกฎาคม วนัท่ี 04, 28 
- สิงหาคม วนัท่ี 14 
- กนัยายน วนัท่ี 04 
- ตุลาคม วนัท่ี 09, 23 
- พฤศจิกายน วนัท่ี 10, 23 
- ธนัวาคม วนัท่ี 05, 11, 25 

 


