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ฉันจะร้องขอการพจิารณาการด าเนินการ
ขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมืองท่ียังไม่บรรลุ
นิติภาวะ (DACA) ได้อย่างไร? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อ 15 มิถุนายน คศ.2012, 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิประกาศว่าบุคคลที่เข้ามาในประเ
ทศสหรัฐอเมริกาที่บังไม่บรรลุนิติภาวะและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ส าคัญหลายข้
ออาจจะย่ืนร้องขอการพิจารณาการด าเนินการยืดเวลาเป็นระยะเวลา 2 
ปีและอาจจะต่ออายุได้ 
ผู้ที่ได้รับการด าเนินการยืดเวลาก็ยังมีสิทธิ์ได้รับการอนุญาตให้ท างานได้ 
บุคคลที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมีข้อมูลเอกสารที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์โดยผ่าน
การตรวจสอบเอกสาร ก็จะได้รับการพิจารณาเพื่อด าเนินการขยายเวลา 
การตรวจวัดจะท าตามพื้นฐานของแต่ละกรณีต่อกรณีภายใต้ข้อแนะน าในบันทึกข
องรัฐมนครีฯ 
 

ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะร้องขอความพิจารณาการด าเนินการขยายเวลาส า
หรับผู้เข้าเมืองท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะได้อย่างไร? 
คุณอาจร้องขอการพิจารณาได้หากคุณ: 

1. อายุไม่ถึง 31ปี ในวันที่ 15 มิถุนายน คศ2012; 

2. เข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนอายุครบ 16 ปีบริบูณ์ 
3. อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามาต่อเน่ืองต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน  
คศ 2007 จนถึงปัจจุบัน 
4. อยู่ในสหรัฐอเมริกาในวันที่ 15 มิถุนายน คศ 2012 
และในเวลาที่ย่ืนข้อมูลกับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติแห่งสหรัฐ
อเมริกา (USCIS); 

5. ไม่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายในวันที่ 15 มิถุนายน คศ 2012 
ซ่ึงหมายความว่า:  

 คุณไม่เคยมีสถานะถูกต้องตามกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองในวัน
หรือก่อนวันที่ 15 มิถุนายน คศ 2012 หรือ 

 สถานะถูกต้องตามกฎหมายใดๆ หรือทัณฑ์บนที่ได้รับก่อนวันที่ 15 

มิถุนายน 2012 ได้หมดอายุ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2012; 
6. ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ จบการศึกษาแล้ว 
หรือได้รับใบประกาศวุฒิบัติจากโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ได้รับใบรับรองจากการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป (GED) 
หรือทหารผ่านศึกที่ได้รับท านองคลองธรรมของกองการรักษาฝั่งหรือกองก า

ลังสหรัฐ; และ 
7. ไม่เคยได้รับการตัดสินความผิดทาง อาญา, 
ความผิดทางอาญาอย่างมีนัยส าคัญ 
หรือมีสามอาชญากรรมอื่นๆหรือมากกว่าสาม 
และจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัยของประ

ชาชน 
 

ข้าพเจ้าจะร้องขอการพิจารณาการด าเนินการขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเ
มืองท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะได้อย่างไร? 
คุณต้องส่ง แบบฟอร์ม I-821D  การพิจารณาของการด าเนินการขยายเวลา 

 ส าหรับผู้เข้าเมืองที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แบบฟอร์มน้ีจะต้องกรอกเสร็จสมบูรณ์ 
ลงนามอย่างถูกต้องและแนบพร้อมด้วยกันกับ  แบบฟอร์ม I-765 , 
ใบสมัครขอค าอนุมัติเพื่อท างาน  และ  แบบฟอร์ม I-765WS แบบฟอร์ม I-
765 แผ่นงาน  หากส่งฟอร์ม I-765 
ที่กรอกไม่เสร็จสมบูรณ์พรอ้มกับค่าธรรมเนียมที่ถูกต้องจะถูกตัดสิทธิ์จากการพิ
จารณาการด าเนินการขยายเวลา 
ในขณะที่ไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับแบบฟอร์ม I-821D 
คุณต้องส่งค่าธรรมเนียมการย่ืนจ านวน $380 และ $85 
ค่าบริการไบโอเมตริกซ์ส าหรับแบบฟอร์ม I-765 ค่ารวมทั้งหมด $465 
กรุณาอ่านแบบฟอร์มค าแนะน าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณส่งเอกสารที่จ าเป็นทั้งหมดเ
พื่อสนับสนุนค าเรียกร้องของคุณ เข้าดูใน  www.uscis.  gov / I-821D  
และ  www.uscis.gov/I-765  ส าหรับค าแนะน าในการย่ืนข้อมูลที่สมบูรณ์ 
เข้าดูใน  www.uscis.gov/childhoodarrivals  
ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวบการด าเนินการขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมื
องที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

หมายเหตุ: 
เมื่อคุณได้รับใบเสร็จยืนยันว่าค าเรียกร้องของคุณได้ย่ืนอย่างถูกต้อง 
คุณจะได้รับจดหมายนัดเตือนเพื่อไปรับการบริการตรวจสอบชีวภาพที่ศูน
ย์บริการแอพลิเคชัน (การถ่ายภาพและพิมท์รอยน้ิวมือ) เพื่อให้แน่ใจ 
กรุณาอ่านและปฏิบัติตามค าแนะน าในเอกสารการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
หากไม่สามารถเข้าร่วมไบโอเมตริกซ์ของคุณตามนัดก็อาจท าให้เกิดควา
มล่าช้าในการประมวลผลหรือเป็นผลต่อการปฏิเสธในค าเรียกร้องของคุณ 

ข้าพเจ้าจะยื่นค าร้องขอเพื่อการประกอบการพิจารณาการด าเนินก
ารขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมืองท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะท่ีไหน? 

การร้องขอการพิจารณาการด าเนินการขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมืองที่ยังไม่บ
รรลุนิติภาวะจะต้องย่ืนส่งทางไปรษณีย์ไปยังกล่องล็อกของUSCIS 
กรุณาเข้าชมที่  www.uscis.gov/I-821D  หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า 
USCIS แห่งชาติที่เบอร์  (800) 375-5283  
เพื่อรับข้อมูลล่าสุดและค าแนะน าในการส่งค าย่ืนร้องขอของคุณ 
 

 
ข้าพเจ้าควรจะส่งหลักฐานอะไรไปกับค าร้องขอการพิจารณาการ
ด าเนินการขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมืองท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในฉ
บับเร่ิมต้น? 

ส าหรับการร้องขอฉบบัเริ่มต้น 
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในเบื้องต้นใน 
"ข้าพเจ้าจะทราบได้อย่างไรว่าข้าพเจ้าสามารถร้องขอการพิจารณาการด าเนินก
ารขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมืองที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะวัยเด็ก?" 
ซ่ึงรวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าคุณ: 

1. เกิดหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 1981
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2. เข้ามาในสหรัฐอเมริกาก่อนอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์; 
 

3. ได้อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ 15 มิถุนายน 
2007 ถึงปัจจุบัน; 

 
4. อยู่ในสหรัฐอเมริกาในวันที่ 15 
มิถุนายน 2012; 

 
5. 
ไม่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายในวันที่ 
15 มิถุนายน 2012:  

 
6. ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ จบการศึกษาแล้ว 
หรือได้รับใบประกาศวุฒิบัติจากโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ได้รับใบรับรองจากการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป (GED) 
หรือทหารผ่านศึกที่ได้รับท านองคลองธรรมของกองก าลังรักษาฝั่งหรื
อกองก าลังสหรัฐ; และ 

 
7. อายุไม่ต่ ากว่า 15 
ปีในช่วงเวลาที่ย่ืนเอกสารหากคุณไม่เคยได้รับการด าเนินการก าจัดออก 
หรือถ้ากรณีของคุณถูกยกเลิกก่อนที่คุณจะส่งค าร้องขอเพื่อประกอบการพิ

จารณาการด าเนินการขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมืองที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 
ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารเฉพาะที่อาจตอบสนองแนวทางเหล่าน้ี 
กรุณาอ่านวิธีใช้แบบฟอร์ม I-821D ได้ที่ www.uscis.gov/I-821D 
และค าถามที่ถามบ่อยๆ ที่ www.uscis.gov/childhoodarrivals. 
 
วิธีการนี้ใช้กับข้าพเจ้าได้หรือไม่หากข้าพเจ้าก าลังอยู่ในภาวะการด า
เนินการปลดคดี มีค าสั่งปลดข้ันสุดท้าย 
หรือมีค าสั่งออกโดยสมัครใจ? 

ใช้ได้ วิธีการน้ีมีให้บุคคลทั่วไป 
ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าพวกเขามีสิทธิ์ตามหลักการรวมทั้งผู้ที่ไม่เคยอยู่ในภา
วะการด าเนินการปลดคดีเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในการด าเนินการปลดออก 
มีค าส่ังข้ันสุดท้าย หรือมีค าส่ังออกโดยสมัครใจ 
(ตราบเท่าที่พวกเขาไม่ได้อยู่ในสถานกักกันตรวจคนเข้าเมือง) 
ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสถานกักกันตรวจคนเข้าเมืองและให้ค ายืนยันในการร้องข
อการพิจารณาการด าเนินการขยายเวลา คุณต้องส่งค าร้องขอของคุณไปที่ 
USCIS คุณไม่จ าเป็นต้องมีอายุ 15 
ปีหรือมากกว่าในช่วงเวลาที่ย่ืนค าร้องขอถ้าคุณอยู่ในการด าเนินการปลดคดี 
มีค าส่ังปลดข้ันสุดท้าย หรือมีค าส่ังออกด้วยความสมัครใจ 
ทุกเคสจะได้รับการพิจารณาเป็นรายบุคคล 

ส่งส าเนาค าส่ังของการปลดหรือเอกสารต่างๆ 
ที่ผู้พิพากษาตรวจคนเข้าเมืองออกให้ 
หรือการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการตรวจคนเข้าเมืองศาลอุท
ธรณ์ ถ้ามี 
ความต้องการน้ีใช้เฉพาะกับบุคคลที่ตกอยู่ในการด าเนินการข้ันปลด 

 
การออกนอกประเทศระยะสั้นมีผลกระทบต่อการอยู่อาศัยในประเท
ศสหรัฐฯอย่างต่อเนื่องตามกฏท่ีต้ังไว้เมื่อ 15 มิถุนายน 2007ไหม? 

การออกนอกประเทศสหรัฐฯในระยะส้ัน ไม่เป็นทางการ 

และไม่ผิดกฏจะไม่เป็นข้อหยุดย้ังการอยู่อาศัยอย่างต่อเน่ือง 
การไม่อยู่ต่างๆจะถือว่าเป็นการไม่อยู่ระยะส้ัน ไม่เป็นทางการ 
และไม่ผิดกฏหากเกิดข้ึนก่อน 15 สิงหาคม 2012 และเป็น: 

1. 

การค านวณที่ส้ันและเหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของก
ารจากหาย; 

2. ไม่ใช่เพราะค าส่ังของการยกเว้น การเนรเทศ หรือการก าจัด; 
3. ไม่ใช่เพราะค าส่ังของการเดินทางด้วยความสมัครใจ 
หรือฝ่ายบริหารงานอนุมัติให้เดินทางออกด้วยความสมัครใจก่อนที่คุณ
จะถูกคัดไว้ในการยกเว้น การเนรเทศ หรือการก าจัด; และ 

4. วัตถุประสงค์ของการหายตัวและ / 
หรือการกระท าในขณะที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาของคุณไม่ได้ขัด
ต่อกฎหมาย 

การเดินทางออกนอกสหรัฐฯโดยไม่ได้รับการอนุญาตใดๆ ก่อนหรือหลังจาก 

15 สิงหาคม 2012 
จะขัดจังหวะช่วงเวลาของการอยู่อาศัยอย่างต่อเน่ืองของคุณและคุณจะไม่ได้รั
บการพิจารณาส าหรับการด าเนินการยืดเวลาภายใต้วิธีการน้ี 

 

กรุณาอ่านค าชี้แจงส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ระบุว่าคุณออกนอกประเทศ

ระยะส้ัน,ไม่เป็นทางการ และไม่ผิดกฏได้ที่  www.uscis.gov/I-821D  
และค าถามที่ถามบ่อยๆ ที่  www.uscis.gov/childhoodarrivals  
 
USCIS 
จะด าเนินการตรวจสอบประวัติในเวลาท่ีตรวจสอบค าร้องขอของข้
าพเจ้าเพื่อการพิจารณาการด าเนินการขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมื
องท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ? 

ใช้ได้ คุณต้องได้รับการตรวจสอบประวัติก่อนที่ USCIS จะใช้ดุลพินิจการซักไซ้ 

คุณจะไม่ได้รับการพิจารณาการขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมืองที่ยังไม่บรรลุนิติภา
วะเว้นแต่มีกรณีพิเศษ ถ้าคุณได้รับการตัดสินจาก:  

 ความผิดทางอาญาใดๆ 

 ความผิดทางอาญาที่มีนัยส าคัญ; 

 มีการกระท าผิดทางอาญาสามหรือมากกว่าสามครั้ง 

(ที่ไม่เกิดข้ึนในวันเดียวกันและไม่ได้เกิดข้ึนจากการกระท าการละเ
ลย หรือรูปแบบของการประพฤติผิดเดียวกัน); หรือ 

 คุณท าตนเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภั
ยของประชาชน 

 
อะไรจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีข้าพเจ้าส่งค าร้องขอเพื่อประกอบการพิจา
รณาการด าเนินการขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมืองท่ียังไม่บรรลุนิติภา
วะ? 

หลังจากที่ได้รับแบบฟอร์ม I-821D, แบบฟอร์ม I-765 และแบบฟอร์ม I-
765WS ของคุณ, USCIS จะตรวจสอบความสมบูรณ์ 
รวมถึงค่าธรรมเนียมที่จ าเป็น หลักฐานเบื้องต้นและลายเซ็น 
หากค าร้องขอเสร็จสมบูรณ์แล้ว USCIS จะส่งใบเสร็จรับแจ้งให้คุณทราบ แล้ว 

USCIS 
จะส่งแจ้งให้คุณทราบเวลาที่คุณจะเข้าเย่ียมชมศูนย์บริการแอพลิเคชันส าหรับพิ
มพ์ลายน้ิวมือและถ่ายภาพ 
คุณสามารถเลือกที่จะได้รับอีเมลและ/หรือข้อความแจ้งให้คุณทราบว่าแบบฟอร์
มของคุณได้รับการยอมรับโดยการกรอก  แบบฟอร์ม G-1145  E- แจ้งเตือน 
ของการรับแอพลิเคชัน/ค าร้องขอ  โปรดดู  www.uscis.gov/G-1145  

ส าหรับค าแนะน า 

การร้องขอให้พิจารณาการด าเนินการขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมืองที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะแต่ละคนจะได้รับการพิจารณาตามพื้นฐานของแต่ละกรณีโดยกรณี 
คุณจะได้รับแจ้งค าก าหนดการของ USCIS ทางจดหมาย USCIS 
อาจขอข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม หรืออาจขอให้คุณไปปรากฏตัวที่ส านักงาน 

USCIS ไม่มีการอุทธรณ์หรือญัตติที่จะเปิดใหม่อีกครั้ง / 
ทบทวนการปฏิเสธการร้องขอเพื่อประกอบการพิจารณาการด าเนินการขยายเวล
าส าหรับผู้เข้าเมืองที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 
ข้าพเจ้าสามารถต่ออายุเพื่อให้การก าจัดได้รับการขยายเวลาในเ
คสของข้าพเจ้าได้ไหม 
ใช้ได้ 

คุณอาจขอให้พิจารณาการต่ออายุของการด าเนินการขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมื

องที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของคุณ 

ค าร้องขอเพื่อต่ออายุจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณีโดยกรณี ถ้า USCIS 

ต่ออายุการใช้สิทธิตามดุลพินิจภายใต้การด าเนินการขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมื

องที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะส าหรับกรณีของคุณ 

คุณจะได้รับการขยายเวลาต่ออีกสองปี 

และถ้าคุณแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นทางเศรษฐกิจส าหรับการจ้างงานคุณอา

จได้รับการอนุญาตให้ท างานตลอดช่วงเวลาน้ัน 

ข้าพเจ้าจะทราบว่าข้าพเจ้าจะขอต่ออายุของการด าเนินการขยายเวลา
ส าหรับผู้เข้าเมืองท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างไร 

คุณอาจร้องขอการพิจารณาการต่ออายุของการด าเนินการขยายเวลาส าหรับผู้

ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะถ้าคุณท าตามแนวทางในการด าเนินการขยายเวลาส าหรั
บผู้เข้าเมืองที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ดูด้านบน) และคุณ:  

1. ไม่ได้ออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาในวันหรือหลังวันที่ 15 
สิงหาคม 2012 โดยไม่ได้รับการรอลงอาญาล่วงหน้า  

2. ได้อาศัยอยู่อย่างต่อเน่ืองในประเทศสหรัฐอเมริกาต้ังแต่คุณส่งก
ารด าเนินการขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมืองที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ที่ได้รับการอนุมัติจนถึงปัจจุบัน; และ 

http://www.uscis.gov/I-821D
http://www.uscis.gov/I-821D
http://www.uscis.gov/childhoodarrivals
http://www.uscis.gov/childhoodarrivals
http://www.uscis.gov/I-821D
http://www.uscis.gov/childhoodarrivals
http://www.uscis.gov/G-1145


F5 - ข้อมูลท่ัวไป ... ฉันจะรอ้งขอการพิจารณาการด าเนนิการขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมืองท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างไร? 
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เว็บไซต์ส าคัญท่ี USCIS 

อ้างถึงในคู่มือนี ้

เว็บไซต์ 

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการด าเนินก

ารขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมืองที่ยังไม่บ
รรลุนิติภาวะ 

www.uscis.gov/childhoo

darrivals 

การพิจารณาของแบบฟอร์มการด าเนิ

นการขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมืองที่ยั
งไม่บรรลุนิติภาวะ 

www.uscis.gov/I-821D 

แอพลิเคชันส าหรับใบอนุญาตรับจ้างงาน www.uscis.gov/I-765 

E-

ประกาศของแอพลิเคชัน/แบบฟ
อร์มรับค าร้อง 

www.uscis.gov/ 

G-1145 

นโยบายแจ้งข้ึนศาลของ USCIS www.uscis.gov/NTA 

 

บริการภาครัฐอื่นๆในสหรัฐฯ –   คลิกหรือโทรติดต่อ 

ข้อมูลทั่วไป www.usa.gov 

ข้อมูลส าหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ 

 

www.welcometoUSA.gov 

ส านักงานศุลกากรและตรวจคนเข้
าเมืองสหรัฐฯ 

www.ice.gov 

 

แบบฟอร์มส าคัญของ USCIS 
ท่ีอ้างถึงในคู่มือนี ้

เบอร์ฟอร์ม 

การพิจารณาของการกระท าการขยายเวลาส าหรั

บผู้เข้าเมืองที่ยังไม่บรรลุนิจิภาวะ 

I-821D 

แอพลิเคชันส าหรับใบอนุญาตรับจ้างงาน I-765 

I-765 I-765WS 

E-ประกาศของแอพลิเคชัน / การรับค าร้อง G-1145 

 

3. ไม่เคยได้รับการตัดสินความผิดทางอาญา 

ความผิดทางอาญาอย่างมีนัยส าคัญ 
หรือมีสามคดีอาชญากรรมหรือมากกว่าสามคดี 
และไม่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติหรือความปล
อดภัยของประชาชน 

 

ควรจะค้องส่งการขอต่ออายุไปที่ USCIS ประมาณ 120 วัน (แต่ไม่เกิน 150 วัน) 
ก่อนที่การด าเนินการขอยืดเวลางวดปัจจุบันจะหมดอายุ  
ส าหรับการขอต่ออายุในการด าเนินการขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมืองที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะส่งแบบฟอร์ม I-821D, แบบฟอร์ม I-765 และแบบฟอร์ม I-765WS 
พร้อมกับค่าธรรมเนียม $ 380 ส าหรับการย่ืน แบบฟอร์ม I-765 และ $ 85 

ค่าบริการเป็นไบโอเมตริกซ์ รวมทั้งหมด $ 465 
คุณไม่จ าเป็นต้องให้เอกสารเพิ่มเติมใดๆ ในขณะที่คุณขอต่ออายุของ DACA 
นอกจากคุณมี เอกสาร ใหม่ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการก าจัดหรือประวัติอาชญากรรมท่ีคุณไม่ได้ส่
งไปให้ USCIS 
ในการร้องขอการด าเนินการขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมืองท่ียังไม่บรรลุนิติ
ภาวะท่ีได้รับการอนุมัติก่อนหน้านี้  
 

ถ้า USCIS ไม่ได้ด าเนินการขยายเวลาในเคสของฉัน 
ฉันจะถูก าหนดไว้ในการด าเนินการก าจัดไหม? 

หากค าร้องขอเพื่อพิจารณาการด าเนินการขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมืองที่ยังไม่บร

รลุนิติภาวะของคุณถูกปฏิเสธ USCIS 
จะใช้แนวทางนโยบายการก ากับดูแลการส่งต่อคดีไปยังส านักงานศุลกากรและต
รวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา(ICE) และการออกใบส่ังข้ึนศาล (NTA) 
หากเคสของคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา, 
การหลอกลวงหรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัยของ
สาธารณะ เคสของคุณจะไม่ถูกส่งไปที่ ICE 
เพื่อการด าเนินการก าจัดเว้นแต่มีกรณีพิเศษ ส าหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม 
กรุณาเข้าดูใน  www.uscis.gov/nta  

กระบวนการนี้ท าให้สถานะถูกต้องตามกฎหมายส าหรับผู้ท่ีได้รับการด าเ
นินการขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมืองท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะไหม? 

ไม่ 

การเล่ือนเวลาภายใต้กระบวนการน้ีเป็นเพียงความมุ่งมั่นตัดสินใจที่จะเล่ือนการ
ด าเนินการก าจัด 
เป็นการกระท าของดุลพินิจซักไซ้และไม่ได้ให้สถานะถูกต้องตามกฎหมายส าห
รับคุณ 

 

มีการปกป้องอะไรท่ีจัดต้ังไว้เพื่อป้องกันข้อมูลท่ีข้าพเจ้าเผยแชร์ในค าร้
องขอจากการน าไปใช้เป็นจุดประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายตรวจค
นเข้าเมือง? 

ข้อมูลที่คุณให้ในการร้องขอได้รับการปกปิดจากการถูกเปิดเผยให้ส านักงานศุล

กากรและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา(ICE) 
และสหรัฐศุลกากรและป้องกันชายแดน (CBP)ทราบ 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมือง 
เว้นแต่คุณมีเง่ือนไขที่ตรงกับการออกใบส่ังข้ึนศาล หรือการอ้างอิงกับ ICE 
ภายใต้เกณฑ์ที่อธิบายค าแนะน าในใบส่ังข้ึนศาลของ USCIS ใน  
www.uscis.gov/nta  
บุคคลที่คดีถูกขยายเวลาภายใต้การพิจารณากระบวบการด าเนินการขยายเวลา
ส าหรับผู้เข้าเมืองที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะไม่ถูกส่งไปยัง ICE 
ข้อมูลอาจจะแชร์กับกรมการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมาย รวมทั้ง ICE และ CBP ส าหรับประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การก าจัด 
วัตถุประสงค์อื่นๆอาจรวมถึง: 
เพื่อขอความช่วยเหลือในการพิจารณาการด าเนินการขยายเวลาส าหรับผู้เข้าเมื
องที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ การระบุหรือป้องกันการเรียกร้องที่หลอกลวง 
เพื่อความมั่นคงของชาติ 
หรือการสอบสวนหรือการด าเนินคดีความผิดทางอาญา 
นอกจากบุคคลที่ร้องขอการด าเนินการขยายเวลาแล้ว 
ข้อแบ่งปันข้อมูลน้ียังครอบคลุมสมาชิกในครอบครัวและผู้ปกครองด้วย 

นโยบายน้ีอาจมีการปรับเปล่ียน 

แทนที่หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
น่ีไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ ไม่เป็น 
และจะไม่ได้พึ่งพาอาศัยในการสร้างสิทธิหรือประโยชน์ 
ความส าคัญหรือข้ันตอนที่สามารถบังคับใช้กฎหมายโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในการ
บริหารทางแพ่งหรือทางอาญา 

ข้อมูลส าคัญ 
 

 

ส าหรับส าเนาคู่มือฉบับน้ี หรือข้อมูลเกี่ยวกับค าแนะน าลูกค้าอื่นๆ 

กรุณาเข้าเย่ียมชมที่ www.uscis.gov/howdoi . 

 นอกจากน้ีคุณยังสามารถเย่ียมชม  www.uscis.gov   

เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม e-ไฟล์แอพลิเคชันบางอย่าง 

ตรวจสอบภาวะของแอพลิเคชั่นและอื่นๆ 

มันเป็นสถานท่ีท่ีดีในการเร่ิมต้น! 

หากคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตท่ีบ้านหรือท่ีท างาน 

ลองไปท่ีห้องสมุดประชาชนในบริเวรท้องถิ่นของคุณ  

 ถ้าคุณไม่สามารถหาสิ่งท่ีคุณต้องการ กรุณาโทร  

บริการลูกค้าได้ท่ี: (800) 375-5283. TDD 

หรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน: (800) 767-1833. 

สงวนสิทธ์ิ/ค าออกตัว: 

คู่มือนี้ให้ข้อมูลพื้นฐานที่จะช่วยให้คุณคุ้นเคยทั่วไปกับกฎระเบียบและ

ข้ันตอนของเรา ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือกฎหมายและกฎระเบียบ 

โปรดเข้าดู  เว็บไซต์ของเรา 
กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองอาจจะซับซ้อนและยากที่จะอธิบายทุกแง่มุ

มของทุกกระบวนการ คุณอาจให้ทนายความที่มีอาชญาบัตร 

หรือหน่วยงานไม่แสวงหาผลก าไรที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมก

ารตรวจคนเข้าเมืองศาลอุทธรณ์เป็นผู้แทน  
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