
 
 

ค ำแนะน ำส ำหรบัโครงกำรวีซ่ำล็อตเตอรี ่2016 (DV-2016) 

 

ภำพรวมของโครงกำร 

 

โครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ี (Diversity Visa - DV) ได้ผ่านความเหน็ชอบจากรัฐสภาสหรัฐฯ และได้จดัขึ้นเป็นประจ าทุกปีโดย

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ภายใต้บทบญัญัตทิี่ 203 (c) ของพระราชบญัญัตว่ิาด้วยการเข้าเมอืงและสญัชาต ิ

(Immigration and Nationality Act - INA) กฏหมายนี้ ได้จ าแนกประเภทผู้อพยพเข้าประเทศเป็น “ผู้อพยพเข้าประเทศที่มี

ความหลากหลายทางเชื้อชาต”ิ ซึ่งจะคดัเลือกบุคคลจากประเทศที่มอีตัราการอพยพเข้าสหรัฐอเมริกาต ่าเป็นเกณฑ ์ ส าหรับ

ปีงบประมาณ 2016 นี้  จะมกีารอนุมตัวิีซ่าชนิด DV จ านวน 50,000 วีซ่า โดยจะไม่มค่ีาธรรมเนยีมในการสมคัรเข้าร่วม

โครงการ DV 

 

ในการแสดงคุณสมบตัต่ิอวีซ่า DV นี้  ผู้สมคัรที่ได้รับคดัเลือกจะต้องผ่านเกณฑท์ี่เข้มงวดเกี่ยวกบัคุณสมบตัต่ิางๆที่ก  าหนดไว้ 

โดยโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ีนี้จะคดัเลือกผู้สมคัรโดยการสุ่มเลือกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จ านวนวีซ่า DV จะถูกแบ่งให้กบั

ประเทศต่างๆในหกภมูภิาค โดยประเทศในแต่ละภมูภิาคจะได้รับวีซ่าลอ็ตเตอร่ีได้ไม่เกนิร้อยละ 7 ของจ านวนวีซ่าลอ็ตเตอร่ี

ทั้งหมดที่มใีนแต่ละปี  
 

ส าหรับโครงการลอ็ตเตอร่ีวีซ่า DV-2016 นี้ ผู้ที่มถีิ่นก าเนิดในประเทศที่ระบุไว้ด้านล่างจะไม่มสีทิธสิมคัรเข้าร่วมโครงการวี

ซ่าลอ็ตเตอร่ีได้ เนื่องจากประเทศเหล่านี้มจี านวนรวมของผู้อพยพเข้าสหรัฐอเมริกามากกว่า 50,000 คนภายในเวลา 5 ปีที่

ผ่านมา 
 

บงัคลำเทศ บรำซิล แคนำดำ จีน (ผูท่ี้เกิดในจีนแผ่นดินใหญ่) โคลมัเบีย สำธำรณรฐัโดมินิกนั   

เอกวำดอร ์เอลซลัวำดอร ์เฮติ อินเดีย จำไมกำ้ เมก็ซิโก ไนจีเรีย ปำกีสถำน เปรู ฟิลิปปินส ์

เกำหลีใต ้สหรำชอำณำจกัร (ยกเวน้ไอรแ์ลนดเ์หนือ) ตลอดจนดินแดนท่ีอยู่ภำยใตก้ำรปกครอง

ของสหรำชอำณำจกัร และเวียดนำม  

 

บุคคลที่เกดิในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเกา๊ 

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี และไต้หวันจะมคีุณสมบตัเิข้าร่วมโครงการได้ 

 

ส าหรับปีนี้ ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการสมคัรเข้าร่วมโครงการจะไม่มกีารเปล่ียนแปลงใดๆ 

 

คุณสมบติัในกำรสมคัรเขำ้ร่วมโครงกำร 

 

คุณสมบติัท่ี 1: จะต้องเป็นบุคคลที่เกดิในประเทศที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ อย่างไรกต็าม หากท่านไม่ได้เกดิในประเทศที่

มคีุณสมบตัใินการเข้าร่วมโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ี ท่านยังอาจจะสามารถสมคัรได้หากมคีุณสมบตัิดงัต่อไปนี้  

 หากคู่สมรสของท่านเกดิในประเทศที่มคุีณสมบตัเิข้าร่วมโครงการ ท่านจะสามารถใช้สทิธิ์ตามสญัชาตขิองคู่สมรสของ

ท่านได้ โดยจะต้องระบุชื่อของทั้งตวัท่านและคู่สมรสของท่านลงไปคู่กนัในขั้นตอนการสมคัร ได้รับเลือกพร้อมกนั 

และเดนิทางเข้าสหรัฐอเมริกาในเวลาเดยีวกนั 



2 
 

 หากท่านเกดิในประเทศที่ไม่สามารเข้าร่วมโครงการลอ็ตเตอร่ีวีซ่าได้ แต่บดิามารดาของท่านไม่ได้เกดิหรือถอื

สถานภาพเป็นผู้อยู่อาศัยประจ าในประเทศดงักล่าวในช่วงระยะเวลาที่ท่านเกดินั้น ท่านสามารถใช้สทิธิ์ตามประเทศที่

บดิาหรือมารดาของท่านเกดิได้หากประเทศนั้นมคุีณสมบตัใินการเข้าร่วมโครงการลอ๊ตเตอร่ีวีซ่า DV-2016 ท่าน

สามารถศึกษารายละเอยีดเพ่ิมเตมิเกี่ยวกบัเร่ืองนี้ ได้จากค าถามที่พบบ่อย บนเวบ็ไซต ์

 

คุณสมบติัท่ี 2: ผู้สมคัรแต่ละท่านจะต้องมคุีณสมบตัทิางด้านการศึกษาหรือมปีระสบการณก์ารท างานตามที่ระบุไว้ใน

ข้อก าหนดของโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  

 มวีุฒิการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศกึษาหรือเทยีบเท่าโดยจะต้องส าเรจ็การศึกษา 12 ปี ตามหลักสตูรประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษา  

หรือ 

 ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ท่านมปีระสบการณก์ารท างาน 2 ปีขึ้นไปในสาขาอาชีพที่ต้องการประสบการณก์าร

ท างานหรือการฝึกงานขั้นต ่า 2 ปี 
 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกบัประสบการณท์ างานที่มคุีณสมบตัสิมคัรได้ที่ ค าถามที่มกัพบบ่อย   
 

หากท่านไม่มคุีณสมบตัติามที่ก  าหนดไว้ข้างต้นนี้  ท่านไม่ควรสมคัรเข้าร่วมโครงการลอ็ตเตอร่ีวีซ่า  

 

ช่วงเวลำในกำรสมคัร 
 
 

ในการสมคัรเข้าร่วมโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ี DV-2016 ท่านสามารถสมคัรผ่านทางเวบ็ไซต ์ที่www.dvlottery.state.gov ได้

ตั้งแต่เวลาเที่ยงวนัตามเวลามาตราฐานตะวนัออก (GMT-4) ของวนัพุธที่ 1 ตลุาคม 2557 จนถงึเที่ยงวนัตามเวลา

มาตราฐานตะวนัออก (GMT-5) ของวันจนัทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ ท่านไม่ควรรอจนกว่าจะถงึสปัดาห์สดุท้ายก่อนจะ

ลงทะเบยีนสมคัรเนื่องจากท่านอาจจะประสบปัญหาความล่าช้าบนเวบ็ไซตจ์ากการใช้งานของผู้สมคัรจ านวนมากๆพร้อมกนัได้ 

ระบบจะไม่รับย่ืนใบสมคัรหรือเอกสารใดๆที่ส่งมาล่าช้าหลังจากหมดระยะเวลาที่แจ้งไว้ โปรดทราบว่ากฏหมายได้ก าหนดไว้

แล้วว่าบุคคลแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้สมคัรได้เพียงหนึ่งคร้ังต่อช่วงการสมคัรแต่ละรอบ และทางกระทรวงการ

ต่างประเทศสหรัฐฯจะมวีิธกีารในการตรวจหาผู้ที่สมคัรเกนิหนึ่งคร้ังได้ โดยหากพบว่าผู้ใดสมคัรเกนิหนึ่งคร้ัง ผูน้ ั้นจะถูกตดั

สิทธ์ิในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรนี้  

 

ขอ้มูลเกีย่วกบักำรสมคัรโครงกำรล็อตเตอรีวี่ซ่ำ DV – 2016 ผ่ำนอินเตอรเ์นต็ 
 

ท่านจะต้องยื่นแบบฟอร์มเพ่ือสมคัรเข้าร่วมโครงการ (ฟอร์ม E-DV หรือ DS-5501) ผ่านทางเวบ็ไซตท์ี่ 

www.dvlottery.state.gov หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนในขั้นตอนนี้ ใบสมคัรของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ ในการสมคัร

เข้าร่วมโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ีจะไม่มค่ีาใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ 

ท่านควรกรอกข้อมูลสมคัรด้วยตนเองโดยไม่อาศัยความช่วยเหลือจาก “ผู้ให้ค าปรึกษาทางด้านวซ่ีา” “ตวัแทนยื่นวี

ซ่า” หรือบุคคลอื่นๆที่เสนอให้บริการ หากมบุีคคลใดเสนอให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน ท่านควรมาปรากฏตวัอยู่ด้วยในขณะที่

กรอกข้อมูลสมคัรเพ่ือที่ท่านจะได้สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่ในละค าถาม และท่านจะได้สามารถเกบ็ใบยืนยันการสมคัรและ

หมายเลขการสมคัรเป็นหลักฐานไว้กบัตวั ท่านควรเกบ็รักษาใบยนืยันการสมคัรและหมายเลขยนืยันการสมคัรไว้ในที่ปลอดภัย 

หากท่านท าเอกสารนี้สญูหาย ท่านจะไม่สามารถลอ็คอนิเข้าสู่ระบบเวบ็ไซตท์ี่แจ้งสถานะการสมคัรของท่านได้ โปรดระมดัระวงั

และไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนหากมบุีคคลใดเสนอตวัที่จะเกบ็ข้อมูลนี้ ไว้ให้แทนท่าน นอกจากนี้  ท่านควรเกบ็รักษารหัสที่ใช้ในการ

เข้าถงึอเีมลที่ท่านระบุไว้บนฟอร์ม E-DV ให้เป็นอย่างด ีสามารถดูข้อมูลในค าถามที่พบบ่อย เพ่ืออ่านค าเตอืนเกี่ยวกบัการ

หลอกลวงต่างๆเรื่องวซ่ีา DVได้ 
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หลังจากที่ท่านย่ืนข้อมูลการสมคัรผ่านระบบเรียบร้อยแล้วจะมหีน้าจอยืนยันการสมคัรปรากฏขึ้นโดยจะแสดงชื่อและ

หมายเลขยืนยันการสมคัรของท่าน ให้ท่านพิมพ์หน้าจอยืนยนันี้ออกมาเกบ็ไว้ โดยจะสามารถตรวจสอบผลของการสมคัรได้

ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ให้ท่านกลับไปที่เวบ็ไซต ์www.dvlottery.state.gov และเลือก “Entrant Status 

Check” (ตรวจสอบข้อมูลการสมคัร) และระบุหมายเลขยนืยันการสมคัรและข้อมูลส่วนตวัต่างๆของท่านให้ถูกต้อง โปรด

ทราบว่าการตรวจสอบข้อมูลการสมคัรผ่านเวบ็ไซตน์ี้ จะเป็นเพียงวิธเีดยีวที่สามารถตรวจสอบผลการคดัเลือก อ่านค าแนะน า

ต่างๆเกี่ยวกบัการด าเนินการ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกบัการสมัภาษณว์ีซ่า ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกบัขั้นตอนการ

สุ่มเลือกได้จากลิงคน์ี้   

 

ในการกรอกแบบฟอร์ม E-DV ท่านจะต้องมข้ีอมูลดงัต่อไปนี้  

 

1. ชื่อ- นามสกุล ชื่อต้น ชื่อกลาง – ตามที่ระบุบนหนงัสอืเดนิทางของท่าน 

 

1. วันเกดิ- วัน เดอืน ปี 

 

2. เพศ- ชาย หญิง 

 

3. เมอืงที่เกดิ 

 

4. ประเทศที่เกดิ- ให้ใช้ชื่อปัจจุบนัของประเทศที่ท่านเกดิ 

 

5. ประเทศที่มคุีณสมบตัเิข้าร่วมโครงการ DV – โดยทั่วไปแล้วประเทศที่มคุีณสมบตัเิข้าร่วมโครงการจะตรงกบั

ประเทศที่ท่านเกดิ ไม่ได้เกี่ยวข้องกบัประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบนัแต่อย่างใด หากท่านเกดิในประเทศที่ไม่มี

คุณสมบตัเิข้าร่วมโครงการ ให้ท่านอ่านข้อเพ่ิมเตมิจากที่นี่ เพ่ือตรวจสอบว่าท่านจะสามารถมคีุณสมบตันิี้ ได้โดยวิธี

อื่นหรือไม่ 

 

6. รปูถ่ายของผู้สมคัร- ให้ใช้รปูถ่ายปัจจุบนัของท่าน คู่สมรสของท่าน และบุตรของท่านทั้งหมดที่มรีายชื่อระบุไว้ใน

ฟอร์มสมคัร ให้ท่านอ่านวิธกีารยื่นไฟล์รปูถ่ายเพ่ือดูคุณสมบตัแิละองคป์ระกอบที่เหมาะสมของรปู ทั้งนี้ ท่านไม่

จ าเป็นต้องย่ืนรปูถ่ายของคู่สมรสหรือบุตรที่ถอืสญัชาตสิหรัฐฯหรือกรีนการ์ดอยู่แล้ว แต่หากแนบมาด้วยกจ็ะไม่

ส่งผลเสยีใดต่อการสมคัร 

โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถใช้รปูหมู่ได้ ให้ใช้รปูเดี่ยวของบุคคลในครอบครัวแต่ละท่าน โปรดทราบว่าการสมคัร

ของท่านอาจถูกตดัสทิธิ์หรือวีซ่าอาจจะถูกปฏเิสธได้หากท่านย่ืนรปูถ่ายที่ไม่ใช่รปูปัจจุบนั ย่ืนรปูถ่ายที่ถูกตดัต่อหรือ

เปล่ียนแปลงในทางใดกต็าม หรือย่ืนรปูถ่ายที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกบัคุณสมบตัิ

ของรปูถ่ายเพ่ือศึกษารายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้  

 

7. ที่อยู่ส าหรับการส่งไปรษณย์ี- ชื่อผู้รับ/ผู้รับแทน  

  เลขที่บ้าน  

  ซอย ถนน ต าบล  

  อ าเภอ จังหวัด  

  รหัสไปรษณยี ์

  ประเทศ 

http://www.dvlottery.state.gov/
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8. ประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ปัจจุบนั  

 

9. หมายเลขโทรศัพท ์(ถ้าม)ี 

 

10. อเีมล  - โปรดแจ้งอเีมลที่ท่านสามารถเข้าถงึได้โดยตรง หากการสมคัรของท่านได้รับเลือกและท่านตอบรับเพ่ือ

ยืนยันการแจ้งดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซตต์รวจสอบสถานะการสมคัร(Entrant Status Check)เรียบร้อยแล้ว ทาง

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯจะส่งข้อมูลแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอเีมลนี้ ว่าท่านจะสามารถตรวจสอบ

รายละเอยีดเกี่ยวกบัการสมัภาษณว์ีซ่าถาวรได้ผ่านทางเวบ็ไซดต์รวจสอบสถานะ อย่างไรกด็ทีางกระทรวงการ

ต่างประเทศจะไม่ใช้วิธกีารส่งอเีมลเพ่ือแจ้งว่าท่านได้รับเลือก ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกบัขั้นตอนการ

คดัเลือกได้จากที่นี่  

11. วุฒิการศึกษาสงูสดุที่ท่านได้รับ ณ ปัจจุบนั - 1. ระดบัประถมศกึษา 2. ระดบัมธัยมศึกษา ไม่มใีบรับรองวุฒิ หรือ

ประกาศนียบตัร  3. มธัยมศึกษาตอนปลาย 4. อาชวีศึกษา 5. ส าเรจ็บางหลักสตูรในระดบัมหาวิทยาลัย 6. ระดบั

ปริญญาตร ี7. ส าเรจ็บางหลักสตูรระดบับณัฑติวิทยาลัย 8. ระดบัปริญญาโท 9. ส าเรจ็บางหลักสตูรในระดบัปริญญา

เอก 10. ระดบัปริญญาเอก ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกบัข้อก าหนดทางด้านวุฒิการศึกษาได้จากลงิคน์ี้ 

 

12. สถานภาพสมรส ณ ปัจจุบนั - โสด สมรส หย่า หม้าย หรือแยกกนัอยู่ตามกฏหมาย โดยท่านจะต้องระบุชื่อ วนัเดอืน

ปีเกดิ เพศ เมอืงที่เกดิ ประเทศที่เกดิ และรปูภาพของคู่สมรสของท่านอย่างครบถ้วน ภาพถ่ายของคู่สมรสจะต้องมี

คุณสมบตัติรงตามข้อก าหนดเช่นเดยีวกบัรปูถ่ายของท่าน 

หากท่านไม่ได้ระบุข้อมูลของคู่สมรสผู้ได้รับสทิธิ์ไว้จะท าให้การสมคัรของท่านถูกตดัสทิธจิากการได้รับเลือกและหาก

ได้ด าเนินการไปถงึขั้นตอนการขอวีซ่าแล้ว ใบค าร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกปฏเิสธ ท่านจะต้องระบุชื่อคู่สมรส ณ 

ปัจจุบนั แม้ว่าท่านมคีวามประสงคจ์ะหย่าร้างกนัก่อนย่ืนขอวซ่ีากต็าม อย่างไรกด็คู่ีสมรสที่ถอืสญัชาตอิเมริกนัหรือถอื

สถานะผู้มถีิ่นฐานถาวรในสหรัฐฯ จะไม่ต้องใช้หรือจะไม่สามารถขอวีซ่า DV ได้ แต่หากท่านระบุชื่อของบุคคลเหล่านี้

ลงมาในฟอร์มด้วยกจ็ะไม่ส่งผลเสยีใดๆต่อการสมคัร สามารถอ่านที่นี่เพ่ิมเตมิเพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลใน

ครอบครัว 

 

13. จ านวนบุตรธดิา - ผู้สมคัรตอ้งระบุ ชื่อ วนั เดอืน ปีเกดิ สถานที่เกดิของบุตรธดิาที่ถอืสถานภาพโสดและมอีายุไม่

เกนิ 21 ปีทั้งหมด ถงึแม้ว่าบุตรธดิาเหล่านั้นจะอยู่หรือไม่ได้อยู่ร่วมกบัท่านในปัจจุบนั และ/หรือจะเดนิทางพร้อม

กนัหรืออพยพตามท่านไปอยู่ในสหรัฐฯในภายหลังกต็าม ให้ย่ืนรปูเดี่ยวของบุตรธดิาแต่ละท่านโดยใช้เกณฑต์าม

ข้อก าหนดเดยีวกบัรปูถ่ายของท่าน 

 

ผู้สมคัรจะต้องระบุให้ครบด้วนดงัต่อไปนี้ 

- บุตรธดิาโดยก าเนิดทั้งหมดที่ยังมชีีวิตอยู่ 

- บุตรที่ธดิาที่เป็นบุตรบุญธรรมที่ยังมชีีวิตอยู่ 

- บุตรธดิาที่เป็นลูกเล้ียงที่ถอืสถานภาพโสดและมอีายุไม่เกดิ 21 ปี นับถงึวนัที่ท่านสมคัรเข้าร่วม

โครงการ DV นี้  โดยไม่จ ากดัว่าท่านจะยงัสมรสอยู่กบัผู้ปกครองของบุตรธดิาเหล่านี้อยู่หรือไม่กต็าม 

และ/หรือแม้ว่าบุตรธดิาเหล่านี้จะอาศัยอยู่กบัท่านในปัจจุบนัหรือไม่กต็าม และ/หรือแม้ว่าบุตรธดิา

เหล่านี้มคีวามประสงคจ์ะอพยพตามท่านไปอยู่สหรัฐฯเป็นการถาวรหรือไม่กต็าม 

 

โปรดทราบว่าบตุรธดิาที่สมรสแล้ว หรือที่มอีายุมากกว่า 21 ปีบริบูรณ ์จะไม่มคุีณสมบตัสิมคัรลอ็ตเตอร่ีวีซ่า อย่างไรกต็าม

กฎหมายได้คุ้มครองบุตรธดิาจากการ “มอีายุเกนิ” ในบางสถานการณ ์หากการสมคัรเข้าร่วมโครงการลอ็ตเตอร่ีวีซ่าของท่าน 
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กระท าก่อนบุตรธดิาที่ยังไม่สมรสของท่านมอีายุ 21 ปีบริบูรณ ์และบุตรธดิาของท่านมอีายุครบ 21 ปีก่อนการอนุมตัวิีซ่า  บุตร

ธดิาดงักล่าวอาจได้รับการคุ้มครองจากการมอีายุเกนิโดยรัฐบญัญตัว่ิาด้วยการคุ้มครองสถานภาพผู้เยาว์ โดยกระบวนการ

ต่างๆเกี่ยวกบัวีซ่าจะนับเสมอืนบุตรธดิานั้นมีอายุต ่ากว่า 21 ปี 

 

บุตรธดิาที่ถอืสญัชาตอิเมริกนัหรือถอืสถานภาพผู้มถีิ่นฐานถาวรในสหรัฐฯอยู่แล้วจะไม่มคีุณสมบตัใินการสมคัรวีซ่าลอ็ตเตอร่ี 

ดงันั้นการระบุหรือไม่ระบุชื่อบุตรธดิาเหล่านี้ลงไปในฟอร์มสมคัรจะไม่สง่ผลใดๆต่อการสมคัรของท่าน 

 

หากท่านไม่ได้ระบุข้อมูลของบุตรธดิาผู้ได้รับสทิธิ์ไว้จะท าให้การสมคัรของท่านถูกตดัสทิธจิากการได้รับเลือกและหากได้

ด าเนนิการไปถงึขั้นตอนการขอวซ่ีาแล้ว ใบค าร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกปฏเิสธ สามารถอ่านที่นี่เพ่ิมเตมิเพ่ือศึกษาข้อมูล

เกี่ยวกบับุคคลในครอบครัว 

 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกบัวิธกีารกรอกแบบฟอร์มสมคัรเข้าร่วมโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ีได้จากลิงคน์ี้ 

 

กำรคดัเลือกผูส้มคัร 
 

จากการจัดสรรวีซ่าในแต่ละภมูภิาคและในแต่ละประเทศ ระบบคอมพิวเตอร์จะท าการสุ่มเลือกจากผู้สมคัรทั้งหมดที่มี

คุณสมบตัคิรบถ้วน ผู้สมคัรลอ็ตเตอร่ีวีซ่า (DV-2016) ทุกคนจะต้องตรวจสอบสถานะการสมคัรของตนว่าได้รับเลือกหรือไม่

ที่ E-DV เวบ็ไซตโ์ดยใช้หมายเลขยืนยันการสมคัรที่ได้จากการสมคัรโครงการ DV-2016 ในการตรวจสอบว่าท่านได้รับเลือก

ให้เข้าร่วมโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ีหรือไม่ โดยการตรวจสอบสถานะการสมคัร (Entrant Status Check) จะเปิดให้ใช้งานได้

ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 จนถงึอย่างน้อยวนัที่ 30 มถุินายน 2557 ที่เวบ็ไซตล์อ็ตเตอร่ีวซ่ีา www.dvlottery.state.gov 

 

หากท่านได้รับเลือก ทางระบบจะแสดงหน้าจอการยืนยนั โดยจะมคี าแนะน าอื่นๆเพ่ิมเตมิ รวมถงึข้อมูลเกี่ยวกบัค่าธรรมเนียม

ที่เกี่ยวกบัการเดนิทางเข้าเมอืงมาพ านักอยู่ในสหรัฐฯ โดยการตรวจสอบสถานะการสมคัรผ่านเวบ็ไซต ์E-DV (Entrant Status 

Check) จะเป็นวิธกีารเดยีวที่ผู้ได้รับเลือกจะทราบได้ว่าท่านได้รบัเลือกในโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ีปี 2014 ทั้งนี้กระทรวงการ

ต่างประเทศสหรัฐฯ จะไม่ออกจดหมายและจะไม่ส่งอเีมลแจ้งผลการคดัเลือก และสถานทูต/สถานกุงสลุสหรัฐฯ จะไม่มกีาร

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเหล่านี้  ผู้สมคัรที่ไม่ได้รับเลือกกจ็ะได้รับทราบผลผ่านทางเวบ็ไซต ์E-DV เพียงวิธเีดยีวเช่นกนั 

ดงันั้นท่านจงึควรเข้าตรวจสอบผลการสุ่มเลือกด้วยตนเองผ่านทางเวบ็ไซตโ์ดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น 
 

ในการที่จะได้รับวีซ่าชนิด DV เพ่ือเดนิทางเข้าสหรัฐอเมริกานั้น ผู้สมคัรที่ได้รับการสุ่มเลือกทุกท่านต้องมคุีณสมบตัทิั้งหมด

ครบถ้วนตามกฏหมายของประเทศสหรัฐฯ โดยข้อก าหนดทางกฎหมายสหรัฐฯเหล่านี้อาจส่งผลให้ต้องมกีารพิจารณาอย่างถี่

ถ้วนและอาจจะใช้เวลานานพอสมควรในการด าเนนิการเกี่ยวกบัเคสของผู้สมคัรที่เกดิในประเทศที่ถูกระบุว่าได้ให้การ

สนับสนุนการก่อการร้าย แม้ว่าประเทศเหล่านั้นจะอยู่บนรายการประเทศที่มคุีณสมบตัเิข้ารว่มโครงการนี้กต็าม 
 

กระบวนการต่างๆ ในการด าเนินการและการอนุมตัวิีซ่าชนิด DV ให้ผู้สมคัรที่ได้รับเลือกจะตอ้งส าเรจ็ก่อนเวลาเที่ยงคนื ของ

วันที่ 30 กนัยายน 2016 เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะด้วยกรณใีดๆ การอนุมตัชินิด DV หรือการปรับเปล่ียนการอนุมตัวิีซ่า หรือการ

ขอตดิตามไปสหรัฐฯ ของสมาชิกในครอบครัวของผู้สมคัรหลักจะไม่สามารถกระท าได้หลังจากวนัเวลาดงักล่าว ท่านสามารถ

อ่านเพ่ิมเตมิเกี่ยวกบัขั้นตอนการสุ่มเลือกผู้สมคัรได้จากลิงคน์ี้ 
 

 

 

 

 

 

http://www.dvlottery.state.gov/
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ค ำแนะน ำส ำหรบักำรยืน่รูปถ่ำย 
 

ท่านสามารถดาวน์โหลดรปูถ่ายสจีากกล้องถ่ายรปูดจิิทลัลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือโดยการสแกนรปูถ่ายลงใน

คอมพิวเตอร์กไ็ด้ตราบใดที่ภาพถ่ายของท่านมคุีณสมบตัติามข้อก าหนดทางด้านองคป์ระกอบและด้านเทคนิคตามที่ระบุ

ด้านล่างนี้  โดยท่านจะสามารถน ารปูถ่ายมาทดสอบคุณสมบตัดิูก่อนในเวบ็ไซต ์E-DV ได้ และในเวบ็ไซตน์ี้กจ็ะมรีายละเอยีด

ค าแนะน าเพ่ิมเตมิเกี่ยวกบัรปูถ่าย พร้อมตวัอย่างที่แสดงว่ารปูถ่ายประเภทใดสามารถน ามาใช้ได้ หรือรปูถ่ายประเภทใดที่ใช้

ไม่ได้ 

 

รปูสต้ีองมรีะดบัความเข้มของสทีี่ 24 บติ หากท่านใช้เคร่ืองสแกนรปูภาพ ท่านต้องตั้งค่าระดบัความเข้มของสตีามจริงหรือใช้

ความเข้มที่ 24 บติกไ็ด้ ท่านสามารถศึกษาข้อก าหนดเพ่ิมเตมิเกี่ยวกบัการสแกนรปูได้จากข้อมูลด้านล่างนี้ 

 

ขอ้ก ำหนดดำ้นองคป์ระกอบของภำพ 

 ต ำแหน่งของศีรษะ 

o ผู้สมคัรต้องหันหน้าตรงเข้าหากล้องถ่ายรปู 

o ต าแหน่งของศรีษะจะต้องไม่เอยีงสงูหรือต ่าเกนิไป หรือเอยีงไปข้างใดข้างหนึ่ง 

o ระดบัความสงูของศรีษะหรือต าแหน่งบริเวณใบหน้า (วัดจากส่วนบนสดุของศรีษะ รวมถงึผม ถงึบริเวณ

คาง) จะต้องมเีนื้อที่ระหว่างร้อยละ 50 ถงึ ร้อยละ 69 ของเนื้อที่ความสงูของรปูถ่าย ความสงูของระดบัลูก

ตา (วัดจากส่วนล่างสดุของรปูถ่ายถงึบริเวณระดบัลูกตา) จะต้องมคีวามสงูระหว่างร้อยละ 56 ถงึ ร้อยละ 

69 ของความสงูของรปูถ่าย 
 

 

ตวัอย่ำงขนำดรูปถำ่ยดิจิทลั 
 

 
 

ท่านสามารถดูรายละเอยีดเกี่ยวกบัข้อก าหนดเกี่ยวกบัรปูถ่ายได้ที่  Photo Requirements  
 

 ฉำกหลงัสีอ่อน 

o รปูถ่ายจะต้องถ่ายในฉากหลังที่มแีสงระดบัปานกลางและเป็นสอ่ีอน 

 โฟกสั  

o รปูถ่ายต้องชัดเจน 
 

 เคร่ืองประดบัต่ำงๆ 

o รปูถ่ายของผู้สมคัรจะต้องเป็นรปูถ่ายที่ผู้สมคัรไม่สวมแว่นตากนัแดดหรือเคร่ืองประดบัใดๆที่บดบงั

ใบหน้า 

http://travel.state.gov/visa/visaphotoreq/photoexamples/photoexamples_5331.html
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  ผำ้คลมุศีรษะและหมวก 

o ผู้สมคัรสามารถส่งรปูถ่ายของตนเองที่สวมใส่ผ้าคลุมศรีษะหรือหมวกได้เฉพาะกรณทีี่เกี่ยวกบัความเชื่อทาง

ศาสนาเท่านั้น ทั้งนี้ ผ้าคลุมศรีษะหรือหมวกต้องไม่บดบงัใบหน้าของผู้สมคัรในรปูถ่าย รปูถ่ายที่ผู้สมคัร

สวมใส่ผ้าคลุมศรีษะหรือหมวกประจ าเผ่า หมวกของทหาร สายการบนิ หรือที่สวมใส่เพ่ือความสวยงาม จะ

ไม่เป็นที่ยอมรับ 
 

 

ขอ้ก ำหนดดำ้นเทคนิค 
 

 กำรถำ่ยรูปดิจิทลัใหม่ หากมกีารถ่ายรปูดจิิทลัใหม่ รปูต้องตรงตามข้อก าหนดต่อไปนี้    

รปูแบบไฟล์รปูภาพ  จะต้องเป็นชนิด Joint Photographic Experts Group (JPEG) 

ขนาดไฟล์รปูภาพ   ขนาดของไฟล์จ ากดัใหญ่สดุที่ 240 กโิลไบต ์(240 KB)  

ความละเอยีดรปูภาพ 600 พิกเซล (กว้าง) x 600 พิกเซล (สงู) โดยความสงูต้องเท่ากบัความ

กว้างเป็นสี่เหล่ียมจตรัุส 

ระดบัความเข้มของส ี ต้องเป็นรปูส ี(24 บติต่อพิเซล) โดยจะไม่รับรปูขาวด าแบบ 24 บติ หรือ 8 

บติ  
 

 กำรสแกนรูปถำ่ย ก่อนการสแกนรปูถ่าย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ารปูถ่ายนั้นมลัีกษณะตามข้อก าหนดที่ระบุไว้

ด้านบนก่อน หากรปูสทีี่พิมพ์ออกมาแล้วมลัีกษณะครบถ้วนตามที่ระบุไว้แล้ว ท่านสามารถสแกนรปูถ่ายตาม

ข้อก าหนดด้านล่างนี้ 

ความละเอยีดของเคร่ืองสแกน ตั้งค่าที่ความละเอยีดอย่างน้อย 300 จุดต่อตารางนิ้ ว (dpi) 

รปูแบบไฟล์รปูภาพ  จะต้องเป็นชนิด Joint Photographic Experts Group (JPEG) 

ขนาดไฟล์รปูภาพ   ขนาดของไฟล์จ ากดัใหญ่สดุที่ 240 กโิลไบต ์(240 KB) 

ความละเอยีดรปูภาพ  600 x 600 พิกเซล 

ระดบัความเข้มของส ี รปูส ี24 บติ (ไม่รับรปูขาวด า โมโนโครมหรือเกรสเกล)  

 

ในการยื่นรปูถ่ายดจิิตอลนั้น รปูถ่ายต้องเป็นไปตามข้อก าหนดต่อไปนี้  มฉิะนั้นระบบจะปฏเิสธแบบฟอร์มการสมคัร E – DV 

พร้อมกบัแจ้งการปฏเิสธการสมคัรให้ผู้ส่งทราบ 
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ค ำถำมท่ีมกัพบบ่อย 

 

คุณสมบตัิในการสมคัร 

 

1. ระหว่ำงค ำว่ำ “ผูไ้ดร้บัสิทธ์ิตำมประเทศท่ีเกิด” และ “ผูไ้ดร้บัสิทธ์ิตำมประเทศใดๆ” แตกต่ำงกนัอย่ำงไร? 
 

“ผู้ได้รับสทิธิ์ตามประเทศที่เกดิ” ปกตแิล้วจะหมายถงึบุคคลที่เกดิในประเทศใดประเทศหนึ่งโดยไม่ค านึงว่าปัจจุบนัว่ามถีิ่น

พ านักหรือมสีญัชาตใิด “ผู้ได้รับสทิธิ์ตามประเทศที่เกดิ”อาจหมายถงึบุคคลที่ถูกนับว่ามสีทิธิ์ในประเทศอื่นนอกเหนือจาก

ประเทศที่ตนเกดิตามบทบญัญัตมิาตรา 202(b) แห่งกฏหมายว่าด้วยการเข้าเมอืงและสญัชาติได้เช่นกนั 
 

เนื่องจากจ านวนจ ากดัของการย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในสหรัฐฯถูกแบ่งออกตามประเทศหรือเขตภมูภิาค บุคคลแต่ละท่านจงึจะ

ถูกนับรวมเข้ากบัสทิธจิ ากดัประเทศใดประเทศหนึ่ง ดงันั้น “การได้รับสทิธิ์ตามประเทศใดๆ” จะหมายถงึการที่ท่านนับตนเอง

รวมไว้ในจ านวนจ ากดัในการย้ายถิ่นฐานเข้าสหรัฐฯของพลเมอืงของประเทศนั้นๆ โดยทั่วไปแล้วประเทศที่ท่านถอืสทิธิ์มกัจะ

เป็นประเทศเดยีวกบัประเทศที่ท่านเกดิ แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกรับสทิธิ์ตามประเทศเกดิของคู่สมรส ประเทศเกดิของบดิา

หรือมารดาของท่าน (ในกรณทีี่ท่านเกดิในประเทศทั้งที่บดิาและมารดาของท่านไม่ได้เกดิหรือเป็นผู้มถีิ่นพ านักอยู่ในประเทศ

นั้นในขณะที่ท่านเกดิ)กไ็ด้ เกณฑเ์หล่านี้ เป็นเพียง 3 วิธทีี่จะท าให้ท่านมคีุณสมบตัใินการเข้าร่วมโครงการตามสทิธิ์ของประเทศ

หนึ่งๆได้ 
 

โปรดทราบว่าหากท่านระบุประเทศที่ท่านใช้สทิธเิข้าร่วมโครงการไม่ถูกต้อง (เช่น ระบุเป็นชื่อประเทศที่ท่านไม่สามารถ

น ามาใช้อ้างสทิธิ์ได้) อาจท าให้ท่านหมดคุณสมบตัใินการเข้าร่วมการสมคัร 
 

2. หำกไม่ไดเ้กิดในประเทศท่ีมคีุณสมบติัเขำ้ร่วมโครงกำรวีซ่ำล็อตเตอร่ี จะยงัสำมำรถสมคัรไดห้รือไม่? 
 

มยู่ี 2 กรณทีี่ท่านอาจจะยังสามารถสมคัรเข้าร่วมโครงการได้ กรณแีรกคอืหากคู่สมรสของท่านเกดิในประเทศที่มสีทิธิ์เข้าร่วม

โครงการ ท่านอาจจะสามารถถอืสทิธิ์ตามประเทศเกดิของคู่สมรสได้เลย อย่างไรกด็เีนื่องจากท่านสมคัรเข้าร่วมโครงการโดย

อ้างสทิธติามสญัชาตขิองคู่สมรส ท่านจะได้รับวีซ่า DV-1 ได้กต่็อเมื่อทั้งตวัท่านและคู่สมรสของท่านมคีุณสมบตัติรงตาม

ข้อก าหนดทั้งคู่ โดยในกรณนีี้คู่สมรสของท่านกจ็ะได้รับวีซ่า DV-2 และจะต้องเดนิทางเข้าสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า DVพร้อมกนั 

ในลักษณะเดยีวกนับุตรธดิากจ็ะสามารถอ้างสทิธิ์ตามประเทศเกดิของบดิาหรือมารดาได้ 
 

กรณทีี่สองคอื หากบดิาและมารดาของท่านไม่ได้เกดิหรือไม่ได้ถอืสถานภาพผู้มถีิ่นฐานในประเทศที่ท่านเกดิขณะนั้น ท่าน

สามารถถอืสทิธิ์ตามประเทศเกดิของบดิาหรือมารดาของท่านได้ โดยทั่วไปแล้วจะไม่ถอืว่าบุคคลใดๆเป็นผู้มถีิ่นฐานในประเทศ

ที่ไม่ใช่ประเทศเกดิของตนหรือไม่ได้มกีารโอนสญัชาตติามกระบวนการทางกฎหมาย หากบุคคลนั้นเดนิทางมาเพียงเพ่ือเย่ียม

ชม ศึกษา หรือมาปฏบิตัหิน้าที่เป็นผู้แทนของบริษัทหรือรัฐบาลต่างชาตเิป็นการชั่วคราว 
 

หากท่านอ้างสทิธิ์ของประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศเกดิของตนเอง ตาม 1 ใน 2 กรณข้ีางต้นนี้  ท่านจะต้องระบุค าอธบิายไว้ใน

ค าถามข้อที่ 6 บนแบบฟอร์ม E-DV 
 

โปรดทราบว่าหากท่านระบุประเทศที่ท่านใช้สทิธเิข้าร่วมโครงการไม่ถูกต้อง (เช่น ระบุเป็นชื่อประเทศที่ท่านไม่สามารถ

น ามาใช้อ้างสทิธิ์ได้) อาจท าให้ท่านหมดคุณสมบตัใินการเข้าร่วมการสมคัร 

 

3. เหตุใดผูท่ี้เกิดในบำงประเทศถงึไม่มีคุณสมบติัเขำ้ร่วมโครงกำรล็อตเตอร่ีวีซ่ำ? 
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โครงการลอ็ตเตอร่ีวีซ่ามวีัตถุประสงคเ์พ่ือให้โอกาสบุคคลจากประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากประเทศที่มอีตัราการอพยพเข้า

สหรัฐฯสงูอยู่แล้ว โดยกฎหมายให้ค าจ ากดัความของค าว่า “อตัราการอพยพเข้าสหรัฐฯสงู” ไว้ว่าเป็นประเทศที่มปีระชากร

อพยพไปอยู่ในสหรัฐฯด้วยวีซ่าประเภทถาวร(ทั้งวีซ่าถาวรส าหรับสมาชิกในครอบครัวและวีซ่าส ารองส าหรับการจ้างงาน) 

มากกว่า 50,000 คนในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยในแต่ละปีส านักงานบรกิารด้านการเข้าเมอืงและสญัชาติสหรัฐฯ (USCIS) 

จะเป็นผู้รวบรวมตวัเลขของการเดนิทางเข้าเมอืงด้วยวซ่ีาถาวร (ทั้งวีซ่าถาวรส าหรับสมาชิกในครอบครัวและวีซ่าส ารองส าหรับ

การจ้างงาน)และจ านวนการท าเร่ืองเปล่ียนสถานภาพขณะพ านักอยู่ในสหรัฐฯรวมกนั ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเพ่ือระบุหาประเทศ

ที่มอีตัราการอพยพเข้าสหรัฐฯสงู กล่าวคอืพลเมอืงจากประเทศเหล่านี้จะไม่มคุีณสมบตัเิข้าร่วมโครงการลอ็ตเตอร่ีวีซ่าประจ าปี

นั้นๆ อย่างไรกด็เีนื่องจากการค านวนหาประเทศที่มอีตัราการอพยพเข้าสหรัฐฯสงูเป็นการพิจารณาตามตวัเลขที่เปล่ียนแปลง

ทุกปี ดงันั้นรายชื่อประเทศที่มคุีณสมบตั/ิไม่มคีุณสมบตัเิข้าร่วมโครงการลอ็ตเตอร่ีวีซ่ากอ็าจสามารถแตกต่างกนัไปในแต่ละปี

ได้เช่นกนั 
  

4. จะมีกำรแบ่งวีซ่ำล็อตเตอร่ีประจ ำปี 2016 ใหแ้ก่พลเมอืงในแต่ละประเทศ/แต่ละภูมิภำคจ ำนวนเท่ำใด? 
 

ส านักงานบริการด้านการเข้าเมอืงและสญัชาตสิหรัฐฯ (USCIS) จะท าการก าหนดอตัราสงูสดุของจ านวนวีซ่าลอ็ตเตอร่ีที่ให้กบั

แต่ละภมูภิาคโดยจะใช้วิธคี านวนตามมาตราที่ 2013 (c) ของพระราชบญัญัตติรวจคนเข้าเมอืงและสญัชาต ิโดยจ านวนของวี

ซ่าที่จะสามารถออกให้กบัพลเมอืงของประเทศต่างๆในภมูภิาคนี้จะขึ้นอยู่กบัจ านวนวีซ่าที่ได้รับ จ านวนการสมคัรของพลเมอืง

แต่ละประเทศ และจ านวนของผู้ได้รับเลือกที่มคุีณสมบตัไิด้รับวีซ่า ทั้งนี้แต่ละประเทศในแต่ละภมูภิาคจะได้รับวีซ่าลอ็ตเตอร่ี

ไม่เกนิร้อยละ 7 ของจ านวนวซ่ีาลอ็ตเตอร่ีทั้งหมดในแต่ละปี 

 

5. มีขอ้ก ำหนดดำ้นกำรศึกษำหรือประสบกำรณก์ำรท ำงำนอะไรบำ้ง? 
 

กฎหมายตรวจคนเข้าเมอืงสหรัฐฯได้ก าหนดไว้ว่าผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องมวีุฒิการศกึษาระดบัชั้นมธัยมศึกษา

หรือเทยีบเท่า หรือมปีระสบการณก์ารท างาน 2 ปีขึ้นไปภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาในสาขาอาชพีที่ต้องการประสบการณ์

การท างานหรือการฝึกงานขั้นต ่า 2 ปี โดยวฒิุการศึกษาระดบัชั้นมยัธมศึกษาหรือเทยีบเท่าในที่นี้ จะหมายถงึการส าเรจ็

การศึกษา 12 ปี ตามหลักสตูรประถมศึกษาและมธัยมศึกษาที่เทยีบได้กบัวุฒิการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้  จะต้องเป็นหลักสตูรที่เป็นทางการเท่านั้นถงึจะมคีุณสมบตัติามข้อก าหนดนี้  (หลักสตูรเรียนทางไกลหรือ

ประกาศนียบตัรเทยีบเท่า เช่นหลักสตูร GED จะไม่สามารถใช้ได้) ผู้สมคัรต้องย่ืนหลักฐานเกี่ยวกบัการศึกษาและ

ประสบการณท์ างานต่อเจ้าหน้าที่กงสลุในวนัสมัภาษณ ์
 

หากท่านไม่มคีุณสมบตัติรงตามข้อก าหนดทางด้านการศึกษาหรอืประสบการณก์ารท างาน ท่านจะถูกตดัสทิธิ์ในระหว่าง

ขั้นตอนการสมัภาษณว์ีซ่า และจะไม่มกีารออกวีซ่าให้กบัตวัท่านรวมถงึบุคคลในครอบครัวของท่านเช่นกนั 

 

6. อำชีพใดท่ีมีคุณสมบติัในกำรสมคัรโครงกำรล็อตเตอร่ีวีซ่ำ? 
 

ในการพิจารณาการมคีุณสมบตัโิดยองิจากประสบการณก์ารท างานนั้น จะกระท าโดยใช้อ้างองิข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน ์

O*Net ของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ (DOL) โดยจะแบ่งประสบการณก์ารท างานออกเป็น 5 สายงาน ถงึแม้จะมสีายงานที่ได้รับ

ถูกระบไุว้ในเวบ็ไซตข์องกระทรวงแรงงานสหรัฐฯจะครอบคลุมอาชีพจ านวนมาก แต่กจ็ะมเีพียงอาชีพบางประเภทเท่านั้นที่มี

คุณสมบตัสิมคัรในการเข้าร่วมโครงการลอ็ตเตอร่ีวีซ่า ในการแสดงคุณสมบตัต่ิอวีซ่าชนิด DV นั้น ท่านจะต้องมปีระสบการณ์

การท างานขั้นต ่าอย่างน้อย 2 ปีภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ในสายงานประเภทที่ 4 หรือประเภทที่ 5 ที่อยู่ใน Specific 

Vocational Preparation (SVP) ระดบั 7.0 ขึ้นไป 
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หากท่านไม่มคุีณสมบตัติรงตามข้อก าหนดทางด้านการศึกษาหรือประสบการณก์ารท างาน ท่านจะถูกตดัสทิธิ์ในระหว่าง

ขั้นตอนการสมัภาษณว์ีซ่า และจะไม่มกีารออกวีซ่าให้กบัตวัท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านเอง 

 

7. ฉนัสำมำรถหำอำชีพท่ีมีคุณสมบติัจำกฐำนขอ้มูลออนไลน ์O*Netของกระทรวงแรงงำนสหรฐัฯ ไดอ้ย่ำงไร? 
 

หลังจากที่ท่านเข้าไปในเวบ็ไซตฐ์านข้อมูลออนไลน ์O*Netของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯแล้ว ให้ท่านปฏบิตัติามขั้นตอนดงันี้ เพ่ือ

ตรวจสอบว่าอาชีพของท่านมคีุณสมบตัใินการสมคัรเข้าร่วมโครงการหรือไม่ 

1. เลือก "Find Occupations" และเลือก "Job Family” จากตวัเลือกที่มใีห้ 

2. เลือกตวัเลือกใน “Job Family” แล้วคลิก “Go” 

3. คลิกบนลิงคท์ี่ระบุอาชีพของท่าน 

4. เลือกแถบ “Job Zone” เพ่ือตรวจดูว่าอาชพีนี้อยู่ในสายงานประเภทที่เท่าใด และมคีะแนน SVP ระดบัใด 
 

ตวัอย่างเช่น เลือก “วศิวกรการบนิ” แล้วดูช่วงท้ายของข้อมูลสรปุของอาชีพวศิวกรการบนิ ท่านจะพบข้อมูลที่อยู่ภายใต้หัวข้อ 

Job Zone ว่าอาชพีนี้จัดอยู่ในกลุ่มสายงานประเภทที่ 4 โดยมคีะแนน SVP อยู่ที่ระดบั 7.0 ถงึไม่เกนิ 8.0 โดยจากข้อมูลนี้จะ

เหน็ได้ว่าอาชพีวศิวกรการบนิถอืเป็นอาชีพที่มคุีณสมบตัเิข้าร่วมโครงการ DV-2016 

  

8. มีกำรจ ำกดัอำยขุั้นต ำ่ของผูส้มคัรเขำ้ร่วมโครงกำรล็อตเตอร่ีวีซ่ำหรือไม่? 
 

ถงึแม้ว่าจะไม่มกีารจ ากดัอายุขั้นต ่าในการสมคัรโครงการนี้  แต่คุณสมบตัด้ิานวุฒิการศึกษาระดบัมธัยมปลายหรือประสบการณ์

การท างานของผู้สมคัรหลักแต่ละคนขณะที่ด าเนนิการสมคัรนั้นจะท าให้ผู้สมคัรที่มอีายุต ่ากว่า 18  ปีส่วนมากถูกตดัสทิธิ์ไป

โดยอตัโนมตั ิ

 

การสมคัรเขา้ร่วมโครงการวซ่ีาล็อตเตอรีผ่่านเว็บไซต ์
 

9. จะสำมำรถสมคัรเขำ้ร่วมโครงกำรไดเ้มือ่ใด? 
 

การสมคัรเข้าร่วมโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ีปี 2016 จะเร่ิมต้นให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00 น. (เที่ยงวนั) ตามเวลามาตราฐาน

ตะวนัออก (GMT-4) ของวนัพธุที่ 1 ตลุาคม 2016 ไปจนถงึเวลา 12.00 (เที่ยงวัน) ตามเวลามาตราฐานตะวนัออก 

(GMT-5) ของวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2016 โดยในแต่ละปีจะมผู้ีสมคัรเข้าร่วมโครงการจ านวนนับล้านคน 
 

การเปิดให้สมคัรในช่วงเวลาดงักล่าวนี้ จะช่วยให้ผู้ได้รับเลือกได้รับแจ้งในช่วงเวลาที่เหมาะสม และท าให้ทั้งผู้สมคัรวีซ่าและ

สถานทูตฯ/สถานกงสลุมเีวลาในการเตรียมการและด าเนินการเกี่ยวกบัการออกวีซ่าอย่างเพียงพอ ท่านควรสมคัรเข้าร่วม

โครงการแต่เนิ่นๆในระหว่างที่เปิดให้มกีารสมคัร เนื่องจากความหนาแน่นของการสมคัรในช่วงท้ายอาจจะส่งผลให้ระบบช้าลง

กว่าที่ควร ทั้งนี้จะไม่มกีารรับการสมคัรหลังจากเที่ยงวันตามเวลามาตรฐานตะวันออกของวนัจนัทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2014 
 

10. ผูท่ี้พ ำนกัอยู่ในสหรฐัอเมริกำอยู่แลว้จะสำมำรถสมคัรเขำ้ร่วมโครงกำรไดห้รือไม่? 
 

ได้ ผู้สมคัรสามารถพ านักอยู่ในสหรัฐฯหรืออยู่ในต่างประเทศกไ็ด้ โดยจะสามารถยื่นสมคัรจากประเทศใดกไ็ด้ 
 

11. ผูส้มคัรแต่ละรำยจะสำมำรถสมคัรไดแ้ค่ครั้งเดียวต่อหนึง่ช่วงวเวลำกำรเปิดรบัสมคัรแต่ละครั้งใช่หรือไม่? 
 

ใช่ กฎหมายอนุญาตให้ผู้สมคัรแต่ละรายสมคัรได้เพียงคร้ังเดยีวในรอบการสมคัรแต่ละคร้ัง ทางกระทรวงการต่างประเทศ

สหรัฐฯจะมวีิธกีารในการตรวจหาชื่อผู้ที่ท  าการสมคัรมากกว่าหนึ่งคร้ัง ผูใ้ดท่ียืน่กำรสมคัรมำกกว่ำหนึง่ครั้งจะเสียสิทธิใน

กำรเขำ้ร่วมโครงกำร 
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12. สำมีและภรรยำสำมำรถสมคัรแยกกนัไดห้รือไม่? 
 

ได้ สามแีละภรรยาสามารถสมคัรแยกกนัได้หากแต่ละคนมคีุณสมบตัติรงตามข้อก าหนดของโครงการ หากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ได้รับเลือก อกีฝ่ายกจ็ะได้รับสทิธเิป็นผู้สมคัรตดิตาม 
 

13. ฉนัตอ้งใส่ช่ือสมำชิกในครอบครวัผูใ้ดบำ้งในกำรสมคัรล็อตเตอร่ีวีซ่ำของฉนั? 
 

คู่สมรส : ท่านจะต้องระบุข้อมูลของคู่สมรส (สามหีรือภรรยา) ถงึแม้ว่าท่านจะอาศัยอยู่ด้วยกนัหรอืไม่กต็าม หรือแม้ว่าท่านมี

ความประสงคจ์ะอพยพไปอยู่สหรัฐอเมริกาด้วยกนัหรือไม่กต็าม ตลอดจนท่านจะต้องระบุข้อมูลคู่สมรสแม้ว่าในปัจจุบนัท่าน

จะแยกกนัอยู่กบัคู่สมรสของท่าน เว้นแต่ว่าได้มกีารแยกกนัอยู่ตามกฏหมาย (ตวัอย่างเช่นมข้ีอตกลงเป็นลายลักษณอ์กัษรซึ่ง

เป็นที่ยอมรับโดยศาลหรือมหีมายศาล)  หากท่านแยกกนัอยู่ตามกฎหมายท่านจะไม่ต้องใส่ชื่อคู่สมรสของท่าน แต่กจ็ะสามารถ

ใส่มาเช่นกนัได้โดยจะไม่มผีลเสยีใดๆต่อการสมคัรของท่าน หากท่านได้หย่าร้างกบัคู่สมรส หรือคู่สมรสได้ถงึแก่กรรมไปแล้ว

ท่านกไ็ม่จ าเป็นต้องระบุชื่อของอดตีคู่สมรสนั้นๆ 
 

บุตร/ธดิา: ท่านจะต้องระบุข้อมูลของลูกทุกคนที่ไม่ได้สมรสและมอีายุต ่ากว่า 21 ปีขณะที่ท่านสมคัรวีซ่าลอ็ตเตอร่ี โดยไม่ว่า

บุคคลเหล่านั้นจะเป็นลูกโดยก าเนิดของท่าน เป็นลูกเลี้ยง (แม้ว่าจะได้หย่าร้างกบับดิา/มารดาของเดก็คนนั้นแล้ว) ลูกของคู่

สมรสของท่าน หรือเป็นลูกบุญธรรมที่ครอบครัวของท่านรับไว้ในอปุการะตามกฎหมายของประเทศท่านกต็าม ท่านจะต้องใส่

ชื่อของลูกทุกคนที่มอีายุต ่ากว่า 21 ปีในวนัที่ท่านสมคัรเข้าร่วมโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ีผ่านเวบ็ไซตถ์งึแม้ว่าลูกของท่านจะไม่ได้

อาศัยอยู่กบัท่านแล้ว หรือท่านไม่ต้องการให้ลูกของท่านเดนิทางเข้าสหรัฐฯภายใต้โครงการลอ็ตเตอร่ีวีซ่ากต็าม อย่างไรกด็ ี

ท่านไม่จ าเป็นต้องใส่ชื่อลูกที่เป็นพลเมอืงสหรัฐฯอยู่แล้ว หรือเป็นผู้อาศัยถาวรมาในการสมคัร แต่กจ็ะสามารถใส่มาได้เช่นกนั

โดยจะไม่มผีลเสยีใดๆต่อการสมคัรของท่าน 
 

บดิามารดาหรือพ่ีน้องของผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ีจะไม่มสีทิธไิด้รับวีซ่า DV ในฐานะผู้ตดิตามผู้สมคัรหลัก และ

ด้วยเหตผุลนี้  ท่านจงึไม่จ าเป็นต้องระบุข้อมูลบุคคลดงักล่าวมาในฟอร์มการสมคัรของท่าน 
 

การที่ท่านใส่ชื่อสมาชิกในครอบครัวลงในการสมคัรมไิด้หมายความว่าพวกเขาจะต้องเดนิทางไปกบัท่านเสมอไป แต่อย่างไรก็

ตามหากท่านไม่ได้ระบุข้อมูลผู้มีสทิธติดิตามท่านในระหว่างการยื่นฟอร์มและมาแจ้งข้อมูลเพ่ิมเตมิในภายหลงัระหว่างขั้นตอน

การด าเนนิการขอวีซ่า ท่านจะถูกตดัสทิธิ์จากการเข้าร่วมโครงการระหว่างการย่ืนขอวซ่ีานั้น และจะไม่มกีารออกวีซ่าใดให้แก่

ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆของท่าน ข้อบงัคบันี้ จะใช้กบับุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ตอนสมคัรคร้ังแรก 

ไม่ได้หมายรวมถงึสมาชิกใหม่ที่เกดิหลังจากนั้น ทั้งนี้คู่สมรสของท่านกย็ังสามารถยื่นสมคัรแยกกนักบัท่านได้อกีเช่นกนั 

ถงึแม้ว่าท่านจะใส่ชื่อคู่สมรสของท่านลงในการสมคัรของท่านแล้ว ตราบใดที่การสมคัรทั้งคู่มกีารระบรุายละเอยีดของสมาชิก

ในครอบครัวอย่างครบถ้วน โปรดดูรายละเอยีดที่ข้อ 12 ด้านบน 
 

14. ฉนัตอ้งสมคัรดว้ยตนเองหรือไม่ หรือสำมำรถใหบุ้คคลอ่ืนสมคัรใหไ้ด?้ 
 

ท่านควรเตรียมการสมคัรและท าการลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง แต่กย็ังสามารถที่จะให้บุคคลอื่นยื่นสมคัรแทนตวั

ท่านท่านได้ โดยไม่ว่าจะยื่นสมคัรด้วยตนเองหรือมผีู้ ช่วยทางกฎหมาย เพ่ือน ญาติหรือบุคคลอื่นๆที่ย่ืนสมคัรแทนตวัท่านก็

ตาม ท่านจะสามารถยื่นการสมคัรได้เพียงหนึ่งคร้ังเท่านั้น และผู้สมคัรจะเป็นผู้รับผดิชอบต่อความถูกต้องและสมบูรณข์อง

ข้อมูลที่แจ้งมาระหว่างการสมคัร การสมคัรที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณจ์ะถูกตดัสทิธิ์จากโครงการ ผู้สมคัรทุกท่านควรเกบ็

รักษาหมายเลขยืนยันการสมคัรไว้ที่ตวัเองเพ่ือที่ว่าท่านจะได้สามารถตรวจสอบสถานะการสมคัรด้วยตนเองได้ที่เวบ็ไซต ์

www.dvlottery.state.gov นอกจากนี้ผู้สมคัรควรเกบ็รักษารหัสที่ใช้ในการลอ็คอนิเข้าสู่อเีมลที่ท่านระบุไว้บนฟอร์ม E-DV ให้

เป็นอย่างด ี

http://www.dvlottery.state.gov/
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15. บุคคลท่ีไดส้มคัรวีซ่ำถำวรชนิดอ่ืนไปแลว้ จะสำมำรถสมคัรวีซ่ำกบัโครงกำรล็อตเตอร่ีวีซ่ำไดห้รือไม่? 
 

ได้  
 

16. เว็บไซต ์E-DV จะเปิดใหส้มคัรเมือ่ใด? 
 

ท่านจะสามารถสมคัรผ่านเวบ็ไซตไ์ด้ในระหว่างช่วงที่เปิดรับสมคัร โดยจะเร่ิมตั้งแต่ 12.00 (เที่ยงวนั) ตามเวลามาตรฐาน

ตะวนัออก (GMT-4) ของวนัพธุที่ 1 ตลุาคม 2014 และจะสิ้นสดุภายในเวลา 12.00 (เที่ยงวนั) ตามเวลามาตรฐาน

ตะวนัออก (GMT-5) ของวนัจนัทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2014 
 

17. ฉนัจะสำมำรถดำวนโ์หลดและบนัทึกแบบฟอรม์กำรสมคัรล็อตเตอร่ีวีซ่ำ (E-DV) ลงในโปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิรด์ 

แลว้ค่อยกรอกขอ้มูลต่อในภำยหลงัไดห้รือไม?่ 
 

ไม่ได้ ท่านจะไม่สามารถจัดเกบ็แบบฟอร์มลงในอกีโปรแกรมหนึ่งเพ่ือการกรอกหลังต่อในภายหลงัได้เนื่องจากแบบฟอร์มการ

สมคัร (E-DV) เป็นแบบฟอร์มที่ต้องกรอกผ่านเวบ็ไซตเ์ท่านั้น ท่านจะต้องกรอกข้อมูลและยื่นสมคัรผ่านทางอนิเตอร์เนต็ 
 

18. ฉนัจะสำมำรถบนัทึกแบบฟอรม์ไวใ้นเว็บไซตก่์อนแลว้ค่อยกลบัมำกรอกขอ้มูลต่อในภำยหลงัไดห้รือไม่? 
 

ไม่ได้ แบบฟอร์ม E-DV ถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือให้กรอกให้สมบูรณแ์ละยื่นภายในคร้ังเดยีว ท่านมเีวลา 60 นาทนีับตั้งแต่

ตอนที่ท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มจนถงึตอนที่กรอกข้อมูลเสรจ็สมบูรณแ์ละย่ืนผ่านเวบ็ไซต ์E-DV ให้เรียบร้อย หากท่านใช้

เวลาครบ 60 นาทแีล้วแต่ยังไม่สามารถยื่นสมคัรผ่านเวบ็ไซตไ์ด้ส าเรจ็ ข้อมูลทั้งหมดที่ได้กรอกไปแล้วจะถูกลบทิ้งเพ่ือเป็นการ

ป้องกนัไม่ให้เกดิการส่งแบบฟอร์มการสมคัรซ า้โดยมไิด้ตั้งใจในกรณทีี่ท่านย่ืนแบบฟอร์มใหม่ในภายหลัง กรณุาอ่านค าแนะน า

เกี่ยวกบัโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ีให้เข้าใจก่อนที่จะเร่ิมสมคัรผ่านอนิเตอร์เนต็เพ่ือที่ท่านจะได้ทราบอย่างแน่ชัดว่าท่านจะต้อง

เตรียมข้อมูลใดบ้าง 
 

19. หำกฉนัไมม่ีเคร่ืองสแกนเนอร ์ฉนัสำมำรถส่งรูปถำ่ยไปใหญ้ำติในสหรฐัฯ เพือ่สแกนรูปถำ่ย จดัเก็บรูปในแผ่นดิสก ์

และส่งแผ่นดิสกคื์นใหฉ้นัทำงไปรษณียเ์พือ่ท ำกำรสมคัรไดห้รือไม่? 
 

ได้ ตราบใดที่ภาพนั้นมคุีณสมบตัติรงตามข้อก าหนด และรปูถ่ายนั้นถูกยื่นทางอเิลก็ทรอนิกสม์าพร้อมกบัการยื่นแบบฟอร์ม 

E-DV ผ่านเวบ็ไซต ์ท่านจะไม่สามารถยื่นรปูถ่ายแยกกบัแบบฟอร์มการสมคัรออนไลน์ได้ โดยท่านจะสามารถยื่นสมคัรเข้า

ร่วมโครงการอย่างสมบูรณ ์(รปูถ่ายพร้อมแบบฟอร์มการสมคัรออนไลน์)  จากสหรัฐอเมริกาหรอืจากประเทศใดกไ็ด้ 

 

20. ตำมกระบวนกำรแลว้ทำงระบบจะปฏิเสธกำรยืน่แบบฟอรม์ E-DV หำกรูปถำ่ยไม่มีคุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 

ในกรณีนี้ ฉนัจะสำมำรถยืน่แบบฟอรม์กำรสมคัรไดอี้กครั้งหรือไม่? 
 

ได้ หากรปูถ่ายที่ท่านแนบมากบัแบบฟอร์มไม่ตรงตามคุณสมบตัิที่ก  าหนดไว้ การสมคัรของท่านบนเวบ็ไซต ์E-DV จะไม่

ส าเรจ็ และท่านจะไม่ได้รับข้อมูลยืนยันการสมคัร อย่างไรกต็ามท่านอาจจะไม่ได้รับข้อความแจ้งการปฏเิสธในทนัทโีดยจะ

ขึ้นอยู่กบัความไม่เสถยีรของระบบอนิเตอร์เนต็ ในกรณเีช่นนี้หากผู้สมคัรสามารถย่ืนรปูถ่ายใหม่ที่ตรงตามคุณสมบตัแิละส่ง

แบบฟอร์มส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองใหม่อกีคร้ังภายในหกสบินาทกีจ็ะไม่มปัีญหา หากไม่เช่นนั้นผู้สมคัรจะต้องเริ่ม

กระบวนการยื่นแบบฟอร์มใหม่อกีคร้ังตั้งแต่ต้น ท่านสามารถลองย่ืนแบบฟอร์มการสมคัรกี่คร้ังกไ็ด้จนกว่าจะได้รับข้อความ

ยืนยันว่าการสมคัรดงักล่าวได้ถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อได้รับข้อความย่ืนยันการสมคัรแล้วห้ามกรอกข้อมูลซ า้อกี 
 

21. หลงัจำกท่ีกรอกขอ้มูลสมคัรเขำ้ร่วมโครงกำรเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะไดร้บัขอ้มูลยืนยนักำรสมคัรภำยในระยะเวลำ

เท่ำใด? 
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โดยทั่วไปแล้วผู้สมคัรจะได้รับแจ้งผลยืนยันการสมคัรและหมายเลขยืนยันการสมคัรทนัท ีแต่ทั้งนี้ กอ็าจจะล่าช้ากว่านั้นและไม่

สามารถคาดเดาได้ขึ้นอยู่กบัระบบอนิเตอร์เนต็ ท่านสามารถคลิกปุ่ม “Submit” เพ่ือยืนแบบฟอร์มกี่คร้ังกไ็ด้จนกว่า

แบบฟอร์มการสมคัรที่สมบูรณจ์ะถูกส่งออกไปและได้รับแจ้งยืนยันการสมคัรส่งกลับมาอย่างไรกต็ามหากท่านได้รับแจ้งยนืยัน

การยื่นแบบฟอร์มการสมคัรของท่านแล้ว อย่ายื่นแบบฟอร์มดงักล่าวซ า้อกี 

 

22. จะทรำบไดอ้ยำ่งไรว่ำไดร้บัเลือก? 
 

ท่านจะต้องใช้หมายเลขยืนยนัการสมคัรเพ่ือเข้าสู่เวบ็ไซตต์ดิตามผลการสมคัรบน E-DV เวบ็ไซตท์ี่ www.dvlottery.state.gov 

โดยจะสามารถเริ่มตรวจผลการสมคัรได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2015 ไปจนถงึอย่างน้อยวนัที่ 30 มถุินายน 2016 การ

ตรวจสอบสถานะผ่านเวบ็ไซตน์ี้ จะเป็นเพียงวิธเีดยีวที่ท่านจะได้รับการยืนยันว่าท่านได้รับเลือก ให้ค าแนะน าเพ่ิมเตมิเกี่ยวกบั

วิธไีปยื่นขอวีซ่า และแจ้งนัดหมายวันเวลาส าหรับสมัภาษณว์ีซ่า โปรดทราบว่าเวบ็ไซต ์www.dvlottery.state.gov นี้ เป็นเพียง

เวบ็ไซตเ์ดยีวของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯส าหรับการสมคัรเข้าร่วมและตรวจสอบสถานะการสมคัรเข้าร่วมโครงการวี

ซ่าลอ็ตเตอร่ีนี้ 
 

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯจะไม่มีการตดิต่อไปแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านได้รับเลือก (อ่านเพ่ิมเตมิได้ที่ค าถามที่พบบ่อย

ข้อ 23) 
 

23. ผูส้มคัรท่ีไม่ไดร้บัเลือกจะไดร้บักำรแจง้หรือไม่? 
 

ท่านจะต้องใช้หมายเลขยืนยนัการสมคัรเพ่ือเข้าสู่เวบ็ไซตต์ดิตามผลการสมคัรบน E-DV เวบ็ไซต ์www.dvlottery.state.gov 

โดยจะสามารถเริ่มตรวจผลการสมคัรได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2015 ไปจนถงึอย่างน้อยวนัที่ 30 มถุินายน 2016 ท่านควร

เกบ็หมายเลขยืนยันการสมคัรไว้จนกว่าจะถงึวนัที่ 30 มถุินายน 2016 (ข้อมูลโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร์ของปีที่ผ่านมา DV-

2015 จะประกาศอยู่บนเวบ็ไซตต์ั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2014 จนถงึวันที่ 30 มถุินายน 2015) หากท่านไม่ได้รับเลือกท่าน

กจ็ะไม่ได้รับข้อมูลใดๆเพ่ิมเตมิ 

 

24. หำกท ำหมำยเลขยืนยนักำรสมคัรหำยจะตอ้งท ำอย่ำงไร? 
 

ในการตรวจสอบสถานะการสมคัรท่านจะต้องป้อนหมายเลขยืนยนัการสมคัรให้ถูกต้อง โดยท่านจะสามารถใช้ฟังกช์ั่นการกู้คนื

หมายเลขยืนยันการสมคัรได้จากเวบ็ไซต ์E-DV โดยจะต้องตอบค าถามที่เป็นข้อมูลส่วนตวัเพ่ือระบุตวัตนของท่านก่อนที่

ระบบจะส่งหมายเลขดงักล่าวไปท่านอกีคร้ังตามอเีมลที่ท่านได้สมคัรไว้ 
 

สถานทูตและสถานกงสลุสหรัฐฯ และศนูย์การกงสลุเคนตกัก ี(Kentucky Consular Center) จะไม่สามารถตรวจสอบสถานะ

ของการสมคัรให้ท่าน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกบัหมายเลขยืนยันการสมคัรของท่านได้ และในขณะเดยีวกนักระทรวงการ

ต่างประเทศสหรัฐฯจะไม่สามารถแจ้งรายชื่อของผู้ที่ได้รับเลือกให้ด าเนนิการต่อเกี่ยวกบัวีซ่าได้ 
 

25. ผูท่ี้ไดร้บัคดัเลือกจะไดร้บัแจง้จำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรฐัฯทำงอีเมลหรือทำงไปรษณียห์รือไม่? 
 

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะไม่ส่งจดหมายเพ่ือแจ้งผลการสมคัรให้กบัผู้สมคัร และรัฐบาลสหรัฐฯไม่เคยใช้วีธกีารส่ง

อเีมลเพ่ือแจ้งให้ผู้ที่ได้รับเลือกทราบ ในท านองเดยีวส าหรับโครงการวีซ่าลอ็ตเตอรร่ีในปี 2016 นี้กจ็ะไม่มแีนวโน้มที่จะใช้

อเีมลของท่านเพ่ือการตดิต่อในลกัษณะดงักล่าว 

 

http://www.dvlottery.state.gov/
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หากท่านเป็นผู้ที่ได้รับเลือก ท่านจะได้รับการแจ้งทางอเีมลเฉพาะเร่ืองการท านัดสมัภาษณว์ซ่ีาหลงัจำกที่ท่านได้ตอบรับผลการ

รับเลือกผ่านเวบ็ไซตไ์ปเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้อเีมลที่ท่านได้รับจะไม่มกีารระบุข้อมูลส่วนตวัใดๆ เพียงแต่จะแจ้งให้ท่านทราบ

คร่าวๆว่าท่านจะสามารถตรวจสอบรายละเอยีดของการนัดสมัภาษณ์วีซ่าผ่านทางเวบ็ไซตต์รวจสอบสถานะการสมคัรได้ 
 

โปรดทราบว่าเวบ็ไซตข์องรัฐบาลสหรัฐฯจะต้องลงท้ายด้วย “.gov” เท่านั้น ส่วนเวบ็ไซตอ์ื่นๆที่ลงท้ายด้วย “.com” “.org” 

หรือ “.net” อาจจะให้ข้อมูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัการย้ายถิ่นฐานเข้าเมอืง ข้อมูลวีซ่าหรือบริการอื่นๆ แต่กระทรวงการสหรัฐฯ

จะไม่ได้รับรอง แนะน า หรือสนบัสนุนข้อมูลต่างๆที่ปรากฏอยู่บนเวบ็ไซตเ์หล่านี้ 
 

ท่านอาจจะได้รับอเีมลจากเวบ็ไซตต่์างๆที่หลอกลวงให้ท่านส่งเงินให้หรือให้แจ้งข้อมูลส่วนตวัของท่าน ตลอดจนจ่ายค่า

แบบฟอร์ม ค่าบริการข้อมูลเกี่ยวกบักระบวนการตรวจคนเข้าเมอืง ทั้งที่ๆท่านสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ ได้จากเวบ็ไซตข์อง

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯหรือตามเวบ็ไซตข์องสถานทูต/สถานกงสลุโดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดๆ ยิ่งไปกว่านั้น

หน่วยงานหรือเวบ็ไซตต่์างๆเหล่านี้อาจจะพยายามล่อลวงท่านในด้านการเงินโดยอาจมกีารเรียกเกบ็ค่าบริการต่างๆที่เกี่ยวกบั

การด าเนนิการวีซ่าลอ็ตเตอร่ี หากท่านได้ส่งเงนิให้กบัผู้ไม่ประสงคด์เีหล่านี้ ท่านอาจจะไม่ได้เงนิคนือกี ท่านไม่ควรให้ข้อมูล

ส่วนตวัของท่านกบัเวบ็ไซตเ์หล่านี้  เนื่องจากข้อมูลดงักล่าวอาจจะถูกน าไปใช้ในการปลอมแปลงอื่นๆ 

  

26. ผูท่ี้จะไดร้บัเลือกในโครงกำร DV-2016 มีจ ำนวนเท่ำใด? 
 

โครงการลอ็ตเตอร่ีวีซ่า DV-2016 จะให้วซ่ีาจ านวนทั้งสิ้นรวม 50,000 วีซ่า แต่ทั้งนี้ เนื่องจากว่าผู้ที่ได้รับเลือก 50,000 คน

แรกอาจจะไม่มคุีณสมบตัคิรบถ้วนที่จะได้รับวีซ่าทุกราย ระบบจงึจะมกีารคดัเลือกผู้สมคัรไว้มากกว่า 50,000 รายเพ่ือให้

แน่ใจว่าจะออกวีซ่าลอ็ตเตอร่ีที่มทีั้งหมดได้อย่างครบถ้วน อย่างไรกต็ามนั่นหมายความว่าจ านวนวซ่ีาอาจมไีม่เพียงพอกบั

จ านวนผู้ที่ได้รับการคดัเลือกในคร้ังแรกอย่างครบถ้วนเช่นกนั 
 

ท่านสามารถตรวจดใูนเวบ็ไซต ์E-DV ว่าท่านได้รับเลือกหรือไม่ และหากได้รับเลือกท่านอยู่ในล าดบัที่เท่าไหร่ โดยการ

สมัภาษณว์ีซ่าลอ็ตเตอร่ีส าหรับผู้ผ่านการคดัเลือกที่ย่ืนเอกสารส าหรับการสมัภาษณแ์ละเอกสารอื่นๆตามข้อมูลที่แจ้งไปอย่าง

ครบถ้วนนั้นจะเร่ิมขึ้นในเดอืนตลุาคมของปี 2016 ผู้ผ่านการคดัเลือกที่ย่ืนเอกสารจ าเป็นทั้งหมดอย่างครบถ้วนจะได้รับ

ค าแนะน าเกี่ยวกบัการสมัภาษณว์ีซ่าและวนัสมัภาษณว์ีซ่าผ่านทาง E – DV เวบ็ไซด ์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการตรวจสอบ

สถานะออนไลน ์4 – 6 สปัดาห์ก่อนวันสมัภาษณ์ ณ สถานทูตหรือสถานกงสลุสหรัฐฯประจ าประเทศต่างๆ 
 

ในแต่ละเดอืนจะมกีารออกวีซ่าให้กบัผู้สมคัรที่มคุีณสมบตัคิรบถ้วนตามจ านวนวีซ่าที่จะสามารถออกได้ในเดอืนนั้น และเมื่อใด

ที่มกีารออกวีซ่าลอ็ตเตอร่ีครบทั้ง 50,000 รายแล้วกจ็ะถอืได้ว่าโครงการลอ็ตเตอร่ีวีซ่าของปีนั้นได้เสรจ็สิ้นลงแม้จะจะยงัไม่ถงึ

เดอืนกนัยายน 2016 กต็าม ผู้ที่ได้รับเลือกควรเตรียมพร้อมต่อการด าเนนิการใดๆเกี่ยวกบัเคสของท่านอย่างทนัการ อนึ่ง 

กำรท่ีท่ำนไดร้บักำรคดัเลือกมิไดห้มำยควำมว่ำท่ำนจะไดร้บัวีซ่ำเสมอไป กำรท่ีท่ำนไดร้บักำรคดัเลือกหมำยควำมว่ำท่ำน

มีคุณสมบติัท่ีจะสมคัรวีซ่ำล็อตเตอร่ีและหำกล ำดบักำรไดร้บัเลือกของท่ำนมำถงึก ำหนดท่ำนอำจมีสิทธิไดร้บัวีซ่ำล็อ

ตเตอร่ี โดยจะมีกำรออกวีซ่ำล็อตเตอร่ีใหก้บับุคคลในลกัษณะขำ้งตน้น้ีเพยีง 50,000 ท่ำนเท่ำนั้น 

 

27. ใชวิ้ธีกำรใดในกำรคดัเลือกผูส้มคัร? 
 

จะมกีารประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลอืกอย่างเป็นทางการผ่านเวบ็ไซตต์รวจสอบสถานะการสมคัร (Entrant Status Check) โดยจะ

เปิดให้บริการตั้งแต่วนัที่ 5 พฤษภาคม 2015 ไปจนถงึวันที่ 30 มถุินายน 2016 ผ่านเวบ็ไซต ์www.dvlottery.state.gov 

โปรดทราบว่าทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯจะไม่มกีารส่งจดหมายหรือข้อมูลแจ้งผลการคดัเลือกผ่านทางไปรษณยี์หรือ

ทางอเีมล ดงันั้นหากท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกบัวีซ่าลอ็ตเตอร่ีผ่านทางจดหมายหรือทางอเีมลให้พึงระลึกไว้ว่าข้อมูลเหล่านี้ ไม่

ได้มาจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯและไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง 

http://www.dvlottery.state.gov/


15 
 

 
 

อเีมลใดๆกต็ามที่ส่งให้ท่านโดยกระทรวงการต่างประเทศล้วนจะแจ้งให้ท่านกลับไปตรวจสอบข้อมูลบนเวบ็ไซต ์E-DV เพ่ือดู

รายละเอยีดข้อมูลอพัเดทเกี่ยวกบัเคสของท่าน ทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯจะไม่มกีารแจ้งให้ท่านส่งเงนิผ่านไปรษณยี์

หรือบริการอื่นๆเช่น เวสเทริน์ยูเนียน เป็นต้น 
 

การสมคัรของท่านจะได้รับหมายเลขเฉพาะ และเมื่อถงึเวลาปิดรับการสมคัรคอมพิวเตอร์จะท าการสุ่มเลือกผู้สมคัรทั้งหมดที่

ได้ยื่นสมคัรในแต่ละภมูภิาค โดยภายในแต่ละภมูภิาคผู้สมคัรที่ได้รับการสุ่มเลือกเป็นคนแรกจะถอืว่าเป็นเคสแรกที่ได้รับการ

ลงทะเบยีน และผู้สมคัรที่ได้รับการสุ่มเลือกเป็นล าดบัที่สองกจ็ะได้รับการลงทะเบยีนเป็นเคสที่สอง เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ที่ได้ย่ืน

สมคัรภายในช่วงเวลาเปิดรับจะมโีอกาสในการได้รับเลือกอย่างเท่าเทยีมกนั และเมื่อผู้สมคัรได้รับเลือกแล้วท่านจะได้รับแจ้ง

ผลการรับเลือกผ่านเวบ็ไซตก์ารตรวจสอบสถานะการสมคัร (Entrant Status Check) ซึ่งจะเปิดใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 

2015 บน E-DV เวบ็ไซต ์www.dvlottery.state.gov  

หลังจากที่ผู้สมคัรได้รับเลือกและตอบกลับตามค าแนะน าบนเวบ็ไซตต์รวจสอบสถานะการสมคัร (Entrant Status Check) แล้ว 

ทางศนูย์การกงสลุเคนตกัก ี(Kentucky Consular Center) จะเป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกบัเคสของท่านต่อจนกว่าจะถงึขั้นตอนที่

ผู้สมคัรที่ได้รับเลือกเข้ามาสมัภาษณว์ีซ่าตามสถานทูต/สถานกงสลุประจ าประเทศต่างๆ หรือจนกว่าจะถงึขั้นตอนที่ผู้ที่ได้รับ

เลือกที่อยู่ในสหรัฐฯอยู่แล้วท าเร่ืองเปล่ียนสถานภาพกบัส านักงาน USCIS ในสหรัฐฯ 

 

28. ฉนัอยู่ในสหรฐัอเมริกำอยู่แลว้ หำกฉนัไดร้บัเลือกจะสำมำรถใหส้ ำนกังำน USCIS ปรบัสถำนภำพใหเ้ลยไดห้รือไม?่ 
 

ได้ หากท่านจะต้องมคีุณสมบตัติรงตามข้อก าหนดในการปรับสถานะตามมาตรา 245 ของกฏหมายตรวจคนเข้าเมอืงและ

สญัชาต ิ(INA) ท่านจะสามารถยื่นเรื่องขอให้ส านักงาน USCIS ปรับสถานภาพของท่านให้เป็นผู้มถีิ่นฐานถาวรได้ โดยผู้สมคัร

ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า USCIS จะสามารถด าเนนิการเกี่ยวกบัเคสของท่านได้อย่างสมบูรณ ์ซึ่งรวมไปถงึการด าเนินการใดๆ

ส าหรับสมาชิกในครอบครัวของท่านที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที่ 30  กนัยายน 2016 ซึ่งเป็นวันสทิธใิน

การเข้าร่วมโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ีจะสิ้นสดุลง โดยจะไม่มกีารออกวีซ่าหรือปรับสถานภาพภายใต้โครงการลอ็ตเตอร่ีวีซ่า DV- 

2016 อกีหลังเวลาเที่ยงคนื ตามมาตรฐานเวลาตะวนัออก (EDT) ของวันที่ 30 กนัยายน 2016 ไม่ว่าจะด้วยกรณใีดๆ กต็าม  

 

29. หำกไดร้บัเลือกแลว้ จะมเีวลำมำกนอ้ยเพยีงใดในกำรยืน่ขอวีซ่ำล็อตเตอร่ี? 
 

ผู้สมคัรที่ได้รับเลือกในโครงการลอ็ตเตอร่ีวีซ่า DV-2016 จะมสีทิธสิมคัรเพ่ือขออนุมตัวิีซ่าในช่วงปีงบประมาณ 2016 ซึ่งจะ

เร่ิมตั้งแต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2015 จนถงึวันที่ 30 กนัยายน 2016 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกควรย่ืนขอวีซ่าให้ไวที่สดุเท่าที่จะ

เป็นไปได้เมื่อถงึควิการด าเนนิการวีซ่าของล าดบัการได้รับเลือกของท่าน 
 

ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทุกท่ำนจะตอ้งไดวี้ซ่ำหรือปรบัสถำนภำพภำยในปีงบประมำณโดยไม่มียกเวน้ใดๆทั้งส้ิน 

โดยจะไม่มกีารต่อสทิธปิระโยชนข์องโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ีให้แก่ผู้ที่ได้รับคดัเลือกแต่ไม่สามารถได้รับวีซ่าก่อนวนัที่ 30 

กนัยายน 2016 (สิ้นปีงบประมาณ) ในลักษณะเดยีวกนั คู่สมรส และบุตรธดิาที่ได้รับสทิธจิากผู้สมคัรหลักในโครงการวีซ่าลอ็

ตเตอร่ี DV – 2016 จะต้องได้รบัการอนุมตัวิีซ่าชนิด DVนี้  ระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม 2015 ถงึวันที่ 30 กนัยายน 2016 

เท่านั้น ผู้สมคัรที่พ านักอยู่ในต่างประเทศจะได้รับการแจ้งวันนัดสมัภาษณว์ีซ่าผ่านทางการตรวจสอบสถานะใน E – DV เวบ็

ไซด ์ซึ่งจะแจ้งวันนัดสมัภาษณใ์ห้ทราบ 4 – 6 สปัดาห์ก่อนวนัสมัภาษณ ์  
 

30. หำกผูไ้ดร้บัเลือกจำกโครงกำรวีซ่ำล็อตเตอเสียชีวิต จะเกิดอะไรข้ึนกบัเคส DV นั้น? 
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การเสยีชีวิตของผู้ที่ได้รับเลือกจากโครงการลอ็ตเตอร่ีวีซ่าจะท าให้กรณกีารขอวีซ่า DV ของบุคคลนั้นถูกยกเลิกโดยอตัโนมตั ิ

โดยคู่สมรสและลูกที่มสีทิธไิด้รับวีซ่า DV กจ็ะเสยีสทิธไิปโดยปริยายเช่น ส าหรับกรณทีี่มกีารออกวีซ่าไปเรียบร้อยแล้ววีซ่านั้นก็

จะถูกยกเลิก 

 

ค่าธรรมเนียม 

31. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมคัรเขำ้ร่วมโครงกำรล็อตเตอร่ีวีซ่ำ? 
 

ในขณะนี้จะไม่มกีารคดิค่าธรรมเนียมในการยื่นสมคัรเข้าร่วมโครงการลอ็ตเตอร่ีวีซ่าผ่านเวบ็ไซต ์แต่หากท่านได้รับเลือกแล้ว 

และย่ืนขอวีซ่าลอ็ตเตอร่ี ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนนิการวีซ่าในวนัสมัภาษณโ์ดยตรงที่เคานเ์ตอร์

บริการช าระเงินในสถานทูตหรือสถานกงสลุ ส าหรับบุคคลที่ได้รับเลือกและอยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว ท่านจะต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ส  านักงาน USCIS โดยตรง รายละเอยีดเกี่ยวกบัค่าธรรมเนียมในการสมคัรวซ่ีาและการเข้าเมอืงจะอยู่ใน

ค าแนะน าบนเวบ็ไซต ์E-DV ที่ www.dvlottery.state.gov 

 

32. หลงัจำกท่ีไดร้บัเลือกแลว้จะช ำระค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ DV และค่ำธรรมเนียมในกำรยำ้ยถิน่ฐำนถำวรไดอ้ย่ำงไร? 
 

หากท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเลือก ท่านจะได้รับค าแนะน าเกี่ยวกบัขั้นตอนการย่ืนค าร้องขอวซ่ีาลอ็ตเตอร่ีผ่านการตรวจสอบ

สถานะการสมคัร (Entrant Status Check) บนเวบ็ไซต ์E-DV ที่ www.dvlottery.state.gov โดยค่าธรรมเนียมวีซ่าจะสามารถ

ช าระได้โดยตรงที่สถานทูตหรือสถานกงสลุในวันสมัภาษณว์ีซ่า เจ้าหน้าที่บริการช าระเงนิของสถานทูต/สถานกงสลุจะออก

ใบเสรจ็ค่าธรรมเนียมของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯให้แก่ท่านในทนัท ีผู้สมคัรที่ย่ืนขอวีซ่าถาวรที่สถานทูตหรือสถาน

กงสลุสหรัฐฯไม่ควรสง่เงนิค่าวีซ่าลอ็ตเตอร่ีให้กบับุคคลใดๆผ่านทางไปรษณย์ี ทางบริการโอนเงนิเวสทเ์ทร์ินยูเนียน หรือ

บริการส่งของใด 
 

ส าหรับผู้ผ่านการคดัเลือกที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วและได้วางแผนจะย่ืนเร่ืองขอปรับสถานภาพกบัส านักงาน USCIS ท่าน

สามารถศึกษาวิธกีารได้ผ่านทางการตรวจสอบสถานะการสมคัร (Entrant Status Check) บนเวบ็ไซต ์E-DV ที่ 

www.dvlottery.state.gov ซึ่งจะอธบิายวิธกีารช าระเงินอกีวิธหีนึ่งด้วยการส่งค่าธรรมเนียมวีซ่าลอ็ตเตอร่ีให้กบัทางธนาคารใน

สหรัฐฯ 
 

33. หำกฉนัไดย้ืน่ขอวีซ่ำล็อตเตอร่ีแต่ไม่สำมำรถแสดงคุณสมบติัในกำรไดร้บัวีซ่ำได ้ฉนัจะสำมำรถขอรบัค่ำธรรมเนียม

วีซ่ำท่ีช ำระไปแลว้คืนไดห้รือไม?่ 
 

ไม่ได้ ค่าธรรมเนียมในการด าเนนิการเกี่ยวกบัวีซ่าจะไม่สามารถขอคนืได้ ผู้สมคัรจะต้องแสดงคุณสมบตัติามข้อก าหนดของวี

ซ่าอย่างครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในค าแนะน า หากเจ้าหน้าที่กงสลุพิจารณาแล้วว่าท่านไม่มคีุณสมบตัไิด้รับวีซ่าตามกฏหมาย

สหรัฐฯ เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถออกวีซ่าให้แก่ท่านได้และค่าธรรมเนียมดงักล่าวที่ได้ช าระไปแล้วนั้นจะถูกริบไว้ 

 

การขาดคุณสมบตัิ 
 

34. ผูส้มคัรวีซ่ำล็อตเตอร่ี DV ท่ีไม่มีคุณสมบติัไดร้บัวีซ่ำจะสำมำรถขอ Waiver ไดห้รือไม่? หรือจะไดร้บักำรพจิำรณำ

เป็นกรณีพเิศษหรือไม?่ 
 

ผู้สมคัรวีซ่าชนิด DV จะอยู่ภายใต้ข้อก าหนดที่ว่าด้วยการขาดคุณสมบตัใินการได้รับวีซ่าถาวรตามที่ได้ระบุไว้ใน

พระราชบญัญัตกิารตรวจคนเข้าเมอืงและสญัชาต ิ(INA) โดยจะไม่มบีทบญัญตเิพ่ิมเตมิใดที่นอกเหนือไปจากที่กฎหมาย INA 

ได้ระบุไว้ และกจ็ะไม่มกีารพิจารณา Waiver เป็นกรณพิีเศษ  ทั้งนี้อาจจะมีบทบญัญัตสิ  าหรับการขอ WAIVER บางประการ

http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
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ส าหรับผู้สมคัรวีซ่าลอ็ตเตอรีที่มญีาตใิกล้ชิดเป็นพลเมอืงสหรัฐฯ หรือเป็นผู้มถีิ่นฐานถาวรในสหรัฐฯ แต่เนื่องด้วยข้อจ ากดั

ทางด้านเวลาจะท าให้เป็นเร่ืองยากที่ผู้สมคัรวีซ่าลอ็ตเตอร่ีจะได้รับสทิธปิระโยชน์จากบทบญัญัตดิงักล่าว 

 

ค าเตือนเกีย่วกับการฉอ้โกงต่างๆทีเ่กีย่วกับวซ่ีาล็อตเตอรี ่
 

35. ฉนัจะสำมำรถรำยงำนกำรฉอ้โกงทำงอินเตอรเ์น็ต หรืออีเมลท่ี์ส่งมำโดยไม่ไดร้อ้งขอไดอ้ย่ำงไรบำ้ง? 
 

ท่านสามารถเข้าเวบ็ไซต ์www.econsumer.gov ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการการค้าสหรัฐฯ (the Federal Trade 

Commission) ที่ร่วมมอืกบัองคก์รคุ้มครอบผู้บริโภคต่างๆจาก 17 ประเทศ หรือท่านอาจจะเลือกรายงานเกี่ยวกบัการฉ้อโกง

เหล่านี้ ได้โดยตรงกบัศนูย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอนิเตอร์เนต็ของส านักงานสบืสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI)  

ในการร้องเรียนเกี่ยวกบัอเีมล์ที่ส่งมาโดยมไิด้ร้องขอ โปรดตดิต่อไปที่เวบ็ไซตข์องกระทรวงการยุตธิรรมสหรัฐฯ ที่หน้า 

“Contact Us”  

 

สถติิของวซ่ีาล็อตเตอรี ่

 

36. โครงกำรวีซ่ำล็อตเตอร่ีปี 2016 นี้ จะมีกำรออกวีซ่ำล็อตเตอร่ีจ ำนวนเท่ำใด? 
 

โดยทางกฎหมายแล้ว จะมวีีซ่าส าหรับผู้ที่มคุีณสมบตัิครบถ้วนได้ไม่เกนิ 55,000 วีซ่าต่อปี แต่ทั้งนี้ ในปี 1997 สภาคองเกรส

ของสหรัฐฯได้ผ่านกฏหมาย NACARA (กฎหมายที่ปรับสถานภาพพลเมอืงจากประเทศนิการากวัให้เป็นผู้มถีิ่นฐานถาวรใน

สหรัฐ ) ซึ่งกฎหมายนี้ ได้ว่างเงื่อนไขไว้ในระหว่างโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ี DV-1999ว่า จ านวนวีซ่าที่ให้กบัโครงการวีซ่าลอ็

ตเตอร่ีปีละ 55,000 วีซ่านั้นจะถูกแบ่งไปใช้ส าหรับโครงการ NACARA จ านวน 5,000 วีซ่านานตราบเท่าที่จ าเป็น โดยการ

ปรับลดจ านวนจ ากดัส าหรับวีซ่านี้ เริ่มใช้ในโครงการ DV-2000 และจะมผีลบงัคบัใช้ตลอดจนถงึโครงการ DV-2016 ใน

ปัจจุบนั จากที่ได้อธบิายมาข้างต้น จงึมวีีซ่าส าหรับโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ีจ านวน 50,000 วซ่ีาในแต่ละปี 

 

อืน่ๆ 
 

37. หำกฉนัไดร้บัอนุมติัวีซ่ำภำยใตโ้ครงกำรล็อตเตอร่ีวีซ่ำแลว้ รฐับำลสหรฐัฯ จะเป็นผูช่้วยเหลือดำ้นบตัรโดยสำร

เคร่ืองบินเพือ่เดินทำงไปสหรฐัฯ ช่วยเหลือจดัหำท่ีอยู่อำศยัและกำรจำ้งงำน ใหก้ำรบริกำรดำ้นสุขภำพ หรือกำรใหค้วำม

ช่วยเหลือดำ้นกำรเงินใดๆ จนกว่ำท่ีฉนัสำมำรถตั้งตวัไดอ้ย่ำงสมบูรณใ์นสหรฐัฯ หรือไม?่ 
 

ไม่ หากท่านได้รับวีซ่าผ่านโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ีแล้ว รัฐบาลสหรัฐฯจะไม่จัดหาบริการใดๆเหล่านี้ ให้กบัท่าน หากท่านได้รับ

เลือกให้ด าเนินการขอวีซ่าลอ็ตเตอร่ี ท่านจะต้องแสดงให้เหน็ว่าท่านจะไม่ตกเป็นภาระต่อสหรัฐอเมริกาก่อนที่วีซ่าจะผ่านการ

อนุมตั ิโดยหลักฐานดงักล่าวอาจอยู่ในรปูแบบของการรวบรวมสนิทรัพย์ส่วนตวัของท่าน แบบฟอร์ม Affidavit of Support I-

134 จากญาตหิรือเพ่ือนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ การเสนอจ้างงานจากนายจ้างในสหรัฐฯ หรือหลักฐานอื่นๆ 
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รำยช่ือประเทศหรือพื้ นที่ใดๆท่ีผูเ้กิดในประเทศดงักล่ำวมีสิทธิสมคัรล็อตเตอรีวี่ซ่ำ DV-2016 ได ้

(แบง่ตำมภูมิภำค) 
 

รายการด้านล่างนี้จะแสดงรายชื่อของประเทศต่างๆที่ผู้ที่เกดิในประเทศเหล่านี้จะมสีทิธสิมคัรลอ็ตเตอร่ีวีซ่า DV-2016 โดย

จะแบ่งกลุ่มออกตามภมูภิาค พ้ืนที่พิเศษต่างๆจะถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของประเทศผู้ปกครอง ส านักงาน USCIS จะใช้วิธกีาร

ค านวนในการก าหนดประเทศที่ผู้มถีิ่นก าเนิดไม่มคุีณสมบตัใินการสมคัรเข้าร่วมโครงการลอ็ตเตอร่ีวีซ่า DV-2016 ตาม

มาตรา 203 (C) ของพระราชบญัญัตว่ิาด้วยการเข้าเมอืงและสญัชาต ิโดยประเทศที่ผู้มถีิ่นก าเนิดไม่มคีุณสมบตัเิข้าร่วม

โครงการลอ็ตเตอร่ีวีซ่า (เพราะเป็นประเทศที่มอีตัราการอพยพเข้าเมอืงด้วยวีซ่าถาวรส าหรับสมาชิกในครอบครัวและวีซ่าถาวร

จากการจ้างงาน หรือ “อตัราการรับเข้าสงู”) จะถูกระบุไว้ในส่วนท้าย 

 

อฟัริกำ 

Algeria  

Angola  

Benin  

Botswana  

Burkina Faso  

Burundi  

Cameroon  

Cape Verde  

Central African Republic  

Chad  

Comoros  

Congo  

Congo, Democratic Republic of the  

Cote D’Ivoire (Ivory Coast)  

Djibouti  

Egypt*  

Equatorial Guinea  

Eritrea  

Ethiopia  

Gabon  

Gambia, The  

Ghana  

Guinea  

Guinea-Bissau  

Kenya  

Lesotho  

Liberia  

Libya  

Madagascar  

Malawi  

Mali  

Mauritania  

Mauritius  

Morocco  

Mozambique  

Namibia  

Niger  

Rwanda  

Sao Tome and Principe  

Senegal  

Seychelles  

Sierra Leone  

Somalia  

South Africa  

South Sudan  

Sudan 

Swaziland  

Tanzania  

Togo  

Tunisia  

Uganda  

Zambia  

Zimbabwe  
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*ผู้ที่เกดิในเขตพ้ืนที่ปกครองของอสิราเอล จอร์แดน ซีเรีย และอยิีปตก่์อนเดอืนมถุินายน 1967 จะสามารถใช้สทิธิ์จาก

ประเทศอสิราเอล จอร์แดน ซเีรยีและอยีิปตต์ามล าดบัได้ กล่าวคอืบุคคลที่เกดิในฉนวนกาซาจะสามารถใช้สทิธิ์ตามประเทศ

อยิีปต ์บุคคลที่เกดิในเวสทแ์บงคจ์ะสามารถใช้สทิธิ์ตามประเทศจอร์แดน และบุคคลที่เกดิในที่ราบสงูโกลันจะสามารถใช้สทิธิ์

ตามประเทศซเีรีย 

 

ในทวปีอฟัริกา บุคคลที่เกดิในประเทศไนจีเรียจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ีของปีนี้ ได้ 

 

เอเชีย 

Afghanistan  

Bahrain  

Bhutan  

Brunei  

Burma  

Cambodia  

Hong Kong Special Administrative Region** 

Indonesia  

Iran  

Iraq  

Israel* 

Japan  

Jordan*  

Kuwait  

Laos  

Lebanon  

Malaysia  

Maldives  

Mongolia  

Nepal  

North Korea  

Oman  

Qatar  

Saudi Arabia  

Singapore  

Sri Lanka  

Syria* 

Taiwan** 

Thailand  

Timor-Leste 

United Arab Emirates  

Yemen 
 

*ผู้ที่เกดิในเขตพ้ืนที่ปกครองของอสิราเอล จอร์แดน ซีเรีย และอยิีปตก่์อนเดอืนมถุินายน 1967 จะสามารถใช้สทิธิ์จาก

ประเทศอสิราเอล จอร์แดน ซเีรียและอยิีปตต์ามล าดบัได้ กล่าวคอืบุคคลที่เกดิในฉนวนกาซาจะสามารถใช้สทิธิ์ตามประเทศ

อยิีปต ์บุคคลที่เกดิในเวสทแ์บงคจ์ะสามารถใช้สทิธิ์ตามประเทศจอร์แดน และบุคคลที่เกดิในที่ราบสงูโกลันจะสามารถใช้สทิธิ์

ตามประเทศซเีรีย 

 

**บุคคลที่เกดิในประเทศต่อไปนี้ของทวปีเอเชียจะไม่มสีทิธใินการเข้าร่วมโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ีในปีนี้: 

Bangladesh, China (แผ่นดนิใหญ่), India, Pakistan, South Korea, Philippines, และ Vietnam แต่ Hong Kong S.A.R 

Macau S.A.R. และ Taiwan จะมสีทิธเิข้าร่วมโครงการและมรีายชื่ออยู่ด้านบนนี้แล้ว 
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ยโุรป 
 

Albania  

Andorra  

Armenia  

Austria  

Azerbaijan  

Belarus  

Belgium  

Bosnia and Herzegovina  

Bulgaria  

Croatia  

Cyprus  

Czech Republic  

Denmark (including components and  

dependent areas overseas)  

Estonia  

Finland  

France (including components and  

areas overseas)  

Georgia  

Germany  

Greece  

Hungary  

Iceland  

Ireland  

Italy  

Kazakhstan  

Kosovo  

Kyrgyzstan  

Latvia  

Liechtenstein  

Lithuania  

Luxembourg  

Macau Special Administrative Region** 

Macedonia  

Malta  

Moldova  

Monaco  

Montenegro  

Netherlands (including components and  

dependent areas overseas)  

Northern Ireland**  

Norway  

Poland 

Portugal (including components and  

dependent areas overseas)  

Romania  

Russia  

San Marino  

Serbia  

Slovakia  

Slovenia  

Spain  

Sweden  

Switzerland  

Tajikistan  

Turkey  

Turkmenistan  

Ukraine  

Uzbekistan  

Vatican City 

 

**บุคคลที่เกดิในประเทศต่อไปนี้ของทวปียุโรปจะไม่มสีทิธใินการเข้าร่วมโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ีในปีนี้: 

Great Britain (United Kingdom) โดย Great Britain (United Kingdom) จะรวมถงึพ้ืนที่ในการปกครองดงัต่อไปนี้  

Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, St. 
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Helena, และ Turks และ Caicos Islands เพ่ือวัตถุประสงคข์องโครงการลอ็ตเตอร่ีวีซ่าเท่านั้น จะแยก Northern Ireland 

ออกมา โดย Northern Ireland จะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการและมรีายชื่อปรากฎอยู่ด้านบนนี้แล้ว 

Macau S.A.R. มีสิทธิเข้าร่วมโครงการและมรีายชื่อปรากฎอยู่ด้านบนนี้แล้ว 

 

อเมริกำเหนือ 

 

The Bahamas  
 

ในทวปีอเมริกาเหนือ ผู้ที่เกดิใน Canada และ Mexico ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการลอ็ตเตอร่ีวีซ่าของปีนี้ 

 

โอเชียเนีย 

 

Australia (including components and dependent areas 

overseas)  

Fiji  

Kiribati 

Marshall Islands 

Micronesia, Federated States of Nauru  

New Zealand (including components and dependent 

areas overseas)  

Palau  

Papua New Guinea  

Solomon Islands  

Tonga  

Tuvalu  

Vanuatu  

Samoa 

 

อเมริกำใต ้อเมริกำกลำง และแถบแคริบเบียน
 

Antigua and Barbuda  

Argentina  

Barbados  

Belize  

Bolivia  

Chile  

Costa Rica  

Cuba  

Dominica  

Grenada  

Guatemala 

Guyana  

 

Honduras  

Nicaragua  

Panama  

Paraguay  

Saint Kitts and Nevis  

Saint Lucia  

Saint Vincent and the Grenadines  

Suriname  

Trinidad and Tobago  

Uruguay  

Venezuela 

 

บุคคลที่เกดิในประเทศต่อไปนี้จะไม่มสีทิธใินการเข้าร่วมโครงการวีซ่าลอ็ตเตอร่ีในปีนี้: Brazil, Colombia, Dominican 

Republic, Ecuador, El Salvador, Haiti, Jamaica, Mexico และ Peru 


