


คูมือคนไทยในสหรัฐอเมริกา

พิมพครั้งที่ ๑  กันยายน ๒๕๕๔

  จำนวน ๓,๐๐๐ เลม

จัดทำโดย  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 

  1024 Wisconsin Ave., N.W.,

  Washington, D.C. 20007-3668

  Tel.  (๒๐๒) ๙๔๔-๓๖๐๐

  Fax  (๒๐๒) ๙๔๔-๓๖๑๑

  Website: www.thaiembdc.org

สงวนลิขสิทธิ์ หามคัดลอก ดัดแปลง หรือนำขอความใด ๆ ไมวาสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือ 

เลมนี้ หรือดวยวิธีใด นอกจากจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูจัดพิมพเทานั้น



คำนำ

 คูมือคนไทยในสหรัฐอเมริกา ฉบับท่ีทานถืออยูน้ีเปนสวนหน่ึงของการดำเนินการตามนโยบาย 

การทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการตางประเทศใหคนไทยที่พักอาศัยอยูในสหรัฐอเมริกา ไดรับ 

ขอมูลขาวสารท่ีถูกตองชัดเจน ท้ังในเร่ืองข้ันตอนการติดตอกับราชการไทย และขอมูลความรูเบ้ืองตน 

ที่เปนประโยชนตอการดำรงชีวิตอยูในสหรัฐฯ 

 

 สำหรับเนื้อหาในคูมือฯ นั้น ประกอบดวย ๒ สวนหลัก ไดแก 

 (๑) งานกงสุล อาทิ งานหนังสือเดินทาง นิติกรณและทะเบียนครอบครัว การขอวีซาเขา             

                  ประเทศไทย โดยในแตละหัวขอจะมีคำถาม-คำตอบท่ีคนไทยในสหรัฐฯ ใหความสนใจ

 (๒) ขอมูลควรรูสำหรับคนไทยในสหรัฐฯ  

 

     เน้ือหาท้ัง ๒ สวนขางตน คณะผูจัดทำไดคนควา เรียบเรียงและประมวลขอมูลท่ีเปนประโยชน 

จากแหลงตาง ๆ ทั้งหนวยราชการไทยและสหรัฐฯ รวมถึงจากคนไทยในพื้นที่ อยางไรก็ดี ขอมูล 

และขอเสนอแนะตาง ๆ ควรพิจารณาปรับใชใหเหมาะสมกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากสถานการณ 

และระเบียบปฏิบัติของแตละมลรัฐแตกตางกัน

 

 ในนามของคณะผูจัดทำ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอขอบคุณกรมการกงสุล 

กระทรวงการตางประเทศ และผูท่ีเก่ียวของท่ีมีสวนรวมสนับสนุนการจัดพิมพ “คูมือคนไทยในสหรัฐ 

อเมริกา” เลมน้ี โดยคณะผูจัดทำหวังเปนอยางย่ิงวา คูมือฯ เลมน้ีจะเปนประโยชนและชวยเพ่ิมพูน 

การดำรงชีวิตของคนไทยในสหรัฐฯ ใหเปนประโยชนท้ังกับตนเอง ครอบครัว ตลอดจนชุมชนท่ีพักอาศัย 

อยางกวางขวางตอไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

   กันยายน ๒๕๕๔                                                                      



สารบัญ 

สวนที่ ๑ การบริการดานกงสุล             
ฝายกงสุล                                                                        ๑-๘

      การติดตอฝายกงสุล

      สถานที่ที่ใหบริการดานกงสุล

      การขอรับบริการดานกงสุล

      การติดตอยื่นเอกสารดวยตนเอง

      การยื่นเอกสารทางไปรษณีย

      การใหบริการกงสุลสัญจร

หนังสือเดินทาง                                                                 ๙-๑๙

      หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส

      การยื่นขอหนังสือเดินทาง

      สาเหตุที่ไมสามารถออกหนังสือเดินทางใหได

      การแกไขขอมูลในหนังสือเดินทาง

      การออกเอกสารเดินทางกรณีจำเปนเรงดวน

      ขอควรทำกอนเดินทางไปตางประเทศ

      ถาม-ตอบ เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว                                    ๒๐-๓๑

      การรับรองเอกสารสหรัฐฯ

      การเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบาน

      สูติบัตรไทย

      มรณบัตรไทย

      การจดทะเบียนสมรส

      การจดทะเบียนหยา

      ถาม-ตอบ เกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว

การรับรองเอกสาร                                                           ๓๒-๓๘

      การรับรองคำแปลเอกสาร

      การรับรองลายมือชื่อ (มอบอำนาจ)

      การเปลี่ยนวีซาประเภท J-1

      การผอนผันการเกณฑทหาร

      ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการรับรองเอกสาร



สัญชาติ                                                                       ๓๙-๔๓

      การขอสละสัญชาติไทยและการกลับคืนสัญชาติไทย

      การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือหองชุดในประเทศไทย

      ถาม-ตอบ เกี่ยวกับสัญชาติ

การคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในสหรัฐอเมริกา             ๔๔-๔๗

      ขอบเขตอำนาจของสถานเอกอัครราชทูตฯ

      ขอแนะนำเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน

      ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการคุมครองและดูแลผลประโยชน

      คนไทยในสหรัฐอเมริกา

การขอวีซาเขาประเทศไทย                                                 ๔๘-๕๐ 

      ประเภทของวีซาและเอกสารที่ใช

      ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการขอวีซาเขาประเทศไทย

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร                                             ๕๑-๕๓

      คุณสมบัติและการลงทะเบียนใชสิทธิเลือกตั้งฯ

      ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

สวนที่ ๒ สาระนารู
สหรัฐอเมริกา                                                                          ๕๕

ความสัมพันธไทย-สหรัฐอเมริกา                                                     ๕๖

การมีถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกาและการอยูอยางถูกกฎหมาย                      ๕๗

วีซาสหรัฐอเมริกา                                                                     ๕๘

กรีนการด                                                                               ๖๐

งานธุรกรรมและการเดินทางระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา                      ๖๑

การเดินทางเขาออกประเทศไทย                                                    ๖๓

การเดินทางเขาออกสหรัฐอเมริกา                                                   ๖๔

การทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกา                                                        ๖๘

การลงทุนในประเทศไทย                                                             ๗๑

เว็บไซตและงานธุรกรรมออนไลน                                                   ๗๔
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สวนที่ ๒

สาระนารู

  สหรัฐอเมริกา

  ความสัมพันธไทย - สหรัฐอเมริกา

  การมีถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกาและ   

  การอยูอยางถูกกฎหมาย           

  วีซาสหรัฐอเมริกา 

  กรีนการด

  งานธุรกรรมและการเดินทางระหวาง       

  ไทยกับสหรัฐอเมริกา

  การเดินทางเขาออกประเทศไทย

  การเดินทางเขาออกสหรัฐอเมริกา

  การทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกา 

  การลงทุนในประเทศไทย

  เว็บไซตและงานธุรกรรมออนไลน

ขอมูลเดือนกันยายน ๒๕๕๔



๕๕

สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาแบงการปกครองออกเปน ๕๐ มลรัฐ และ ๑ เขตการปกครองพิเศษ คือ กรุงวอชิงตัน ดีซี 

(Washington D.C.) ซ่ึงเปนเมืองหลวงและเปนสถานท่ีต้ังของรัฐสภาสหรัฐฯ  (US Congress) 

และทำเนียบขาว (White House)

สหรัฐอเมริกามีประชากรถึง ๓๐๐ ลานคน มากเปน

อันดับสามของโลก มีความหลากหลายของเช้ือชาติ ศาสนา 

และวัฒนธรรม มีภาษาพูดมากกวา ๑๔๐ ภาษา ความ 

หลากหลายเหลาน้ีกลับทำใหสหรัฐอเมริกา มีวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ 

เปนของตนเอง (Melting Pot) คนอเมริกันมีความภาคภูมิใจในความ 

เปนอเมริกันของตน คนอเมริกันจะเคารพและใหความสำคัญกับการ 

มีสิทธิเทาเทียมกัน โดยไมแบงแยกสีผิว เช้ือชาติ หรือศาสนา สหรัฐอเมริกา 

ยังไดช่ือวาเปนเมืองแหงโอกาส (Land of Opportunities) ซ่ึงไดสราง 

ความมั่งคั่งแกผูคนมากมาย ปจจัยเหลานี้ทำใหคนอเมริกันสามารถ 

อยูรวมกัน มีความรักแผนดินของตนและพยายามสรรคสรางโอกาส 

เพื่อความผาสุขของตนและสหรัฐฯ (American Dreams) 

คนอเมริกัน

เด็กอเมริกันจะถูกปลูกฝงใหเรียนรูการพ่ึงตัวเอง การรับผิดชอบ 

การกระทำของตนและเคารพสิทธิของผูอื่นในการอยูรวมกัน 

รวมถึง การเช่ือม่ันในระบอบประชาธิปไตยและมุงม่ันท่ีจะรักษา 

เสรีภาพในสังคม 

สหรัฐฯ มีกฎหมายและบทลงโทษที่รุนแรงตอการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น และการ 

กระทำที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายตอผูอื่น เชน การขับรถในขณะมึนเมา การกระทำ 

ผิดทางเพศ ยาเสพติด และการทำรายรางกาย เปนตน



๕๖

ความสัมพันธไทย-สหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธไทย-สหรัฐฯ เริ่มขึ้นอยางเปนทางการจากการลงนามในสนธิสัญญาไมตรี 

(Treaty of Amity and Commerce) เม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๓๗๖             (ค.ศ.๑๘๓๓) 

ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๓) และ           ประธานาธิบดี 

Andrew Jackson ประธานาธิบดี คนที่ ๗ ของสหรัฐฯ โดยไทยเปน          ประเทศแรก  

ในเอเชียที่ไดลงนามความสัมพันธรวมกับสหรัฐฯ  
ทานทราบหรือไมวา

Treasure of Two Nations คือ ของขวัญท่ีไทยและสหรัฐฯ แลกเปล่ียนกัน           เพ่ือ 

แสดงถึงความสัมพันธระหวางกัน มีการแลกเปลี่ยนอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.๒๓๗๖ 

(ค.ศ.๑๘๓๓) จากการลงนามในสนธิสัญญาไมตรี ซ่ึงสหรัฐฯ ไดมอบดาบทองคำ “Eagle 

and Elephant” สวนไทยมอบงาชาง สมุนไพร เคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม ฯลฯ ของขวัญท่ีไทย 

ใหแกสหรัฐฯ ถูกเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสมิธโซเนียนและหอจดหมายเหตุ

Siam Stone ไทยไดสงแผนหินศิลาท่ีสลักคำวา

                   SIAM เพ่ือรวมประกอบผนังดาน        

                   ในของ Washington Monument 

                   ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี

Sister City การตกลงเปนเมืองพี่เมืองนอง 

ระหวางกรุงเทพมหานคร และกรุงวอชิงตัน ดีซี 

          โดยไทยไดมอบระฆังไทย ต้ังอยูท่ีถนน 

               Pennsylvania กรุงวอชิงตัน ดีซี

King Bhumibol Adulyadej Square Monument

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงประสูติ ณ โรงพยาบาล Mount Auburn เมือง 

Cambridge, Massachusetts ซ่ึงมีการจารึกเร่ืองราวทางประวัติศาสตรไวท่ีนิทรรศการ 

ประวัติศาสตรของโรงพยาบาลและมีการจัดต้ังจัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช  (King Bhumibol 

Adulyadej Square Monument) บริเวณ Harvard Square

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว

ทรงเสด็จเยือนสหรัฐฯ อยางเปน 

ทางการ ๒ คร้ัง ในป พ.ศ.๒๕๐๓ 

และ พ.ศ.๒๕๑๐

ศาลาไทย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงมอบใหแก สถาบัน 

East West Center, Hawaii 

ถือเปนสถาปตยกรรม 

และของขวัญท่ีทรงคุณคาแกชาวฮาวาย
Siamese Twins, Chang – Eng 

Bunker (พ.ศ.๒๓๕๔-๒๔๑๗) หรือ 

ฝาแฝดอิน-จัน เปนแฝดไทยคูแรก 

ทีม่าตั้งรกรากอยูในสหรัฐฯ ที่มลรัฐ 

North Carolina ในสมัยรัชกาลท่ี ๓  
ทำใหชาวสหรัฐฯ ไดรูจักชาวสยามต้ังแตน้ันเปนตนมา

                     สหรัฐอเมริกามีขนาดพื้นที่    

                    ๙.๖๓ ลานตารางกิโลเมตร  

                 ใหญกวาประเทศไทยประมาณ 

๑๘ เทา หรือเม่ือเทียบแลว ประเทศไทยจะมี 

ขนาดใกลเคียงกับมลรัฐเท็กซัส 

ปจจุบัน คาดวามีคนไทยในสหรัฐฯ ไมนอยกวา ๓๐๐,๐๐๐ คน โดยสวนใหญจะอาศัยอยูตามเมืองใหญ ๆ   

ชุมชนไทยขนาดใหญท่ีเปนท่ีรูจักของท้ังชาวไทยและชาวสหรัฐฯ คือ Thai Town ในเมือง Los Angeles  

การรวมตัวของชุมชนไทยทำใหเกิดอำนาจตอรองทางการคาและการลงทุนของคนไทย รวมถึงการเผยแพร 

วัฒนธรรมประเพณีของคนไทย

























๖๘

การทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกา 

รูปแบบการทำธุรกิจในสหรัฐฯ สามารถแบงออกไดเปน ๖ ประเภท 

๑. กิจการเจาของคนเดียว (Sole Proprietorship) 

๒. หางหุนสวน (Partnerships) 

๓. บริษัท (Corporations) 

๔. บริษัทจำกัด (LLC - Limited Liability Companies) 

๕. สาขา (Branches) 

๖. การลงทุนรวมกัน (Joint Ventures) 

ประเภทการลงทุน ความหมายและขอแตกตาง 

๑. กิจการเจาของคนเดียว   

(Sole Proprietorship) 

คือ ธุรกิจท่ีมีบุคคลเดียวเปนเจาของ ซ่ึงกฎหมายการลงทุนชนิดน้ีอาจไมเหมือนกัน 

ในทุกมลรัฐ ทั้งนี้ รายไดทั้งหมดรวมถึงหนี้สินจะตกเปนของเจาของกิจการ 

แตเพียงผูเดียวหลังหักจายภาษีอากรแลว 

๒. หางหุนสวน 

(Partnerships) 

คือ ธุรกิจท่ีมีต้ังแต ๒ บุคคลข้ึนไปเปนเจาของ โดยทำสัญญาการทำธุรกิจรวมกัน 

ซ่ึงกำไร และหน้ีสินท่ีเกิดจากการทำธุรกิจจะถูกแบงเทา ๆ กัน ตามจำนวน 

หุนสวน ท้ังน้ี หากธุรกิจน้ัน ๆ มีการซ้ือขายในตลาดหุนจะตองมีการตรวจสอบบัญชี 

(Auditing) ตามมาตรฐานของ Generally Accepted Accounting Principles 

(GAAP) ดวย นอกจากน้ี การเปนหุนสวนจะยุติลงตอเม่ือหุนสวนไดถึงแกกรรม 

เปนบุคคลทุพพลภาพ หรือขอถอนหุนออกจากกิจการท่ีตนเองเปนหุนสวนอยู 

๓. บริษัท 

(Corporations)

คือ ธุรกิจท่ีมีผูถือหุนสัญชาติใดก็ไดต้ังแต ๑ คนข้ึนไปเปนเจาของ โดยมี Board 

of Directors เปนผูดูแลกำกับนโยบายและเรื่องทั่วไปของบริษัท

๔. บริษัทจำกัด 

(LLC - Limited Liability Companies) 

เปนการรวมลงทุนจากผูถือหุนหลายราย โดยผูถือหุนแตละรายจะรับผิดชอบ 

หนี้สิน ของบริษัทไมเกินมูลคาที่ตนถืออยู ทั้งนี้ บริษัทจำกัดจะตองทำการ 

จดทะเบียน และมีคำวา “LLC” ตอทายช่ือบริษัท การคิดภาษีจะเหมือนกัน 

กับรูปแบบการลงทุนแบบบริษัท (Corporations)

๕. สาขา 

(Branches) 

คือ การท่ีบริษัทตางประเทศสามารถเปดสาขาในมลรัฐใดมลรัฐหน่ึงในสหรัฐฯ ได 

จะตองปฏิบัติตามกฎหมายบริษัท (Corporate Laws) ทองถ่ิน และจายภาษี 

ของมลรัฐน้ัน ๆ  รวมถึงตองข้ึนทะเบียนบริษัทตางชาติ (Foreign Corporation) ดวย 

๖. การลงทุนรวมกัน 

(Joint Ventures) 

เปนการลงทุนชนิดหางหุนสวนหรือชนิดบริษัทก็ได ซ่ึงการจัดเก็บภาษีจะเปน 

อัตราตามชนิดการลงทุนนั้น ๆ



















แนะนำเว็บไซตที่นาสนใจของไทย 

๗๗

กระทรวงการตางประเทศ (www.mfa.go.th) 

- มีหนาท่ีปกปอง รักษา สงเสริมสถานะและผลประโยชนของไทยในความสัมพันธระหวางประเทศ 

  ตลอดจนใหความคุมครอง สงเสริมและดูแลสิทธิและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ

กระทรวงพาณิชย (www.moc.go.th) 

- มอีำนาจหนาท่ีเก่ียวกับการคา การทำธุรกิจท้ังในและตางประเทศ คุมครองทรัพยสินทางปญญา   

  และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

กระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th) 

- มีอำนาจหนาท่ีเก่ียวกับการบำบัดทุกขบำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน

กรมการกงสุล (www.consular.go.th) 

- เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศทำหนาที่ใหบริการดานกงสุล การรับรอง 

   คำแปลเอกสารตางประเทศ การใหความชวยเหลือคนไทยในตางประเทศ 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (www.thaiembdc.org) 

สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก (www.thaiconsulatechicago.org)

สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส (www.thaiconsulatela.org)

สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก (www.thaiconsulnewyork.com)

สำนักงานพาณิชยในตางประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน (http://commercethaiusa.org) 

- ใหคำแนะนำแกผูประสงคจะลงทุนคาขายในไทยและสหรัฐฯ ดูแลปกปองผลประโยชน 

   ทางการคาไทยและสหรัฐฯ

สำนักงานผูดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (www.oeadc.org) 

- ดูแลและใหคำแนะนำแกนักเรียนทุนและขาราชการลาศึกษาในสหรัฐฯ และแคนาดา

สำนักงานท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงวอชิงตัน (http://oefa.thaiembdc.org)

- ใหขอมูลดานเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังของไทยและสหรัฐฯ และใหคำแนะนำเก่ียวกับ 

  ภาษีการนำเขาสินคาของไทย

สำนักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน (http://moacdc.thaiembdc.org)

- เปนหนวยงานกลางในการประสานงานเก่ียวกับการขอใบอนุญาต กฎระเบียบการสงออก-นำเขา 

  สัตวเลี้ยง พันธุพืช และสินคาการเกษตร

สำนักงานท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจำกรุงวอชิงตัน (http://ostc.thaiembdc.org) 

- เปนศูนยประสานงานและฐานขอมูลเพื่อสรางความรวมมือดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ   

  นวัตกรรม ระหวางหนวยงานในสหรัฐฯ และแคนาดา

กรมศุลกากร (www.customs.go.th)

- ใหขอมูลเกี่ยวกับการเก็บภาษีอากร และขั้นตอนการนำเขาและสงออกสินคา












