
h2o

h2

o2

cho

h2o

h2

o2

h2c
co2

cho

h2o

h2
o2

h2c

co2

cho

h2o

h2

o2

h2c

co2

h2o h2

o2

co2

h2

o2

co2

o2

cho

h2o

h2

ch2ch

 เพือ่เป็นกลไกหนึง่ทีจ่ะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบคุลากร
ทีม่คีวามช�านาญเฉพาะทาง ศูนย์ STC จงึให้บรกิารรบัรองผูเ้ชีย่วชาญ
ต่างประเทศ (Expertise Recognition) ในสาขาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพือ่อ�านวยความสะดวกด้านวซ่ีาและใบอนุญาตท�างาน 
โดยผู้ประกอบการท่ีต้องการน�าผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเข้ามา
ท�างานในประเทศไทยสามารถลงทะเบียนขอรับการรับรองผ่าน
เว็บไซต์ STC พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

 ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานใน
เครอืข่ายของศนูย์ STC จะได้รบัการอ�านวยความสะดวกเรือ่งวซ่ีา
และใบอนุญาตท�างาน แม้จะท�ำงำนในบริษัทที่ไม่ได้รับกำรส่ง
เสริมกำรลงทุนก็ตำม โดยจะสามารถใช้สิทธิการอ�านวยความ
สะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตท�างานตามมาตรา 24 และ 26 
ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน 
 ศูนย์ STC จะท�างานเชื่อมต่อกับระบบ e-expert ของศูนย์
บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน (One Stop Service Center 
for Visa and Work Permit) ทั้งนี้ ส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทนุร่วมกบัส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืงและกรมการ
จดัหางานก�าลงัพฒันาระบบ single window ซึง่คาดว่าจะสามารถ
ใช้กับผู้เชี่ยวชาญท่ีผ่านการรับรองที่ท�างานในโครงการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

 ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ
ยืน่ขอรบัข้อมลูผูเ้ช่ียวชาญไทย/
ต่างชาต ิผ่านเวบ็ไซต์ www.boi.
go.th/stc/

 STC ส่ง Requirement ไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(2 วันท�าการ)

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งรายช่ือ
พร้อมรายละเอยีดของผูเ้ชีย่วชาญ
ที่เหมาะสมไปยัง STC (ภายใน 
15 วันท�าการ)

 STC บันทึกข้อมูลผู้เชี่ยวชาญที่
ได้รับการแนะน�าลงในฐานข้อมูล

 STC ส่งรายชือ่ผู้เชีย่วชาญไปยงั
ผู้ประกอบการที่ร้องขอ

 STC ติดตามผล

 บริษัทยื่นค�าร้องเพื่อขอความร่วมมือประทับตราวีซ่า
 STC ออกหนงัสอืขอความร่วมมือประทบัตราวซ่ีาให้บรษัิท (1 วันท�าการ)
 บริษัทส่งหนังสือขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าให้ผู้เชี่ยวชาญ
  ผูเ้ชีย่วชาญยืน่ขอวซ่ีา Non-B ณ สถานทตู/สถานกงสลุไทยในต่างประเทศ
 สถานทูต/สถานกงสลุไทยในต่างประเทศออกวซ่ีา Non-B ให้ผู้เชีย่วชาญ
 บริษัทยื่นค�าร้องขอน�าเข้าผู้เช่ียวชาญ เพ่ือกระท�าการที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อการลงทุน
 STC อนุมัติและแจ้งบริษัท พร้อมทั้งส่งต่อค�าร้องไปกรมการ

จัดหางาน/ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อขออนุมัติ (2 วันท�าการ)

 และ  ผู ้เชี่ยวชาญแสดงตัวเพื่อรับใบอนุญาตท�างานและ
ขยายเวลาวซ่ีาท่ีศนูย์บรกิารวซ่ีาและใบอนญุาตท�างาน ภายใน 15 วนั 
นับจากวันที่อนุมัติ (3 ชั่วโมง)

 บริษัทยื่นค�าร้องที่ STC เพื่อขอความร่วมมือประทับตราวีซ่า
 STC ออกหนงัสอืขอความร่วมมอืประทบัตราวซ่ีาให้บรษิทั (1 วนัท�าการ)
 บริษัทส่งหนังสือขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าให้ผู้เชี่ยวชาญ
 ผูเ้ชีย่วชาญย่ืนขอวซ่ีา Non-B ณ สถานทตู/สถานกงสลุไทยในต่างประเทศ
 สถานทตู/สถานกงสลุไทยในต่างประเทศออกวซ่ีา Non-B ให้ผูเ้ชีย่วชาญ
 บริษัทยื่นแบบฟอร์ม กกท. 02 และ กกท. 03 ขอน�าเข้าผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อกระท�ำกำรที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรลงทุน
 STC อนุมัติและแจ้งบริษัท/กรมการจัดหางาน/ส�านักงานตรวจ

คนเข้าเมือง (2 วันท�าการ)
 และ  ผู้เชี่ยวชาญยื่นขอใบอนุญาตท�างานและแสดงตัวขอ

ขยายเวลาวีซ่าทีศู่นย์บรกิารวีซ่าและใบอนุญาตท�างานภายใน 15 วัน 
นับจากวันที่อนุมัติ (3 ชั่วโมง)

ขั้นตอนการให้บริการแนะน�าผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนการขอรับการรับรองผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ

ขั้นตอนการขออนุญาตน�าเข้า
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ผ่านการรับรอง

ส�าหรบัผูป้ระกอบการทีไ่ม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561)

บริการของศูนย์ STC
 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มุ ่งเน้น
การกระตุ้นและชักจูงให้เกิดการลงทุนในกิจการฐานความรู้ซึ่งจะ
เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” 
อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกิจการฐานความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อตุสาหกรรม S-Curve 10 ประเภทซึง่เป็นกจิการเป้าหมายจ�าเป็น
ต้องมีบุคลากรคุณภาพสูงรองรับ 
 ภาครัฐจึงควรก�าหนดมาตรการสนับสนุนเพื่อให้ภาคเอกชน
สามารถเข้าถึงบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพรวมถึงการขับเคลื่อนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาที่อยู่ในภาครัฐให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความ
สามารถด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการไทยมากขึ้นด้วย
 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงจัดตั้งศูนย์
บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center-STC) ขึ้นโดย
ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส�านักงานคณะ
กรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ 
(สวทน.) และ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 ศูนย์แห่งนี้ให้บริการแนะน�าและรับรองผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนอ�านวยความสะดวก
ด้านวีซ่าและใบอนุญาตท�างานให้แก่ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติท่ีผ่าน
การรับรอง

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 2. การรับรองผู้เชี่ยวชาญ

3. การอ�านวยความสะดวก
 เรื่องวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน

 ผู้ประกอบการลงทะเบียนขอรับการรับรองผู้เชี่ยวชาญต่างชาติผ่าน
เว็บไซต์ STC (www.boi.go.th/stc/)

 STC ส่งข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติไปยังหน่วยงานใน
เครือข่ายเพื่อพิจารณารับรอง (2 วันท�าการ)

 หน่วยงานเครือข่ายตรวจสอบข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และแจ้งผล
การพิจารณาไปยัง STC (ภายใน20 วันท�าการ)

 STC บันทกึข้อมลูเฉพาะผู้เชีย่วชาญทีไ่ด้รบัการรบัรองลงในฐานข้อมลู
 STC แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ประกอบการ

 ศูนย์ STC ให้บริการแนะน�าบุคลากรทักษะสูงในสาขา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้กบัภาคเอกชน โดยจะเป็นตวักลาง
ในการประสานงานและเชือ่มโยงข้อมลูบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากหน่วยงานใน
เครอืข่าย เช่น กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ส�านกังาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) ส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

1. การแนะน�าผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนการขออนุญาตน�าเข้า
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ผ่านการรับรอง

ส�าหรบัผูป้ระกอบการทีไ่ม่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ
(ก่อน 1 ตุลาคม 2561)


