ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มุ่งเน้น
การกระตุ้นและชักจูงให้เกิดการลงทุนในกิจการฐานความรู้ซึ่งจะ
เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”
อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกิจการฐานความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรม S-Curve 10 ประเภทซึง่ เป็นกิจการเป้าหมายจ�ำเป็น
ต้องมีบุคลากรคุณภาพสูงรองรับ
ภาครัฐจึงควรก�ำหนดมาตรการสนับสนุนเพื่อให้ภาคเอกชน
สามารถเข้าถึงบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพรวมถึงการขับเคลื่อนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาที่อยู่ในภาครัฐให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความ
สามารถด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการไทยมากขึ้นด้วย
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงจัดตั้งศูนย์
บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center-STC) ขึ้นโดย
ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส�ำนักงานคณะ
กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน.) และ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ศูนย์แห่งนี้ให้บริการแนะน�ำและรับรองผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนอ�ำนวยความสะดวก
ด้านวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงานให้แก่ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ผ่าน
การรับรอง
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บริการของศูนย์ STC
1. การแนะน�ำผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์ STC ให้บริการแนะน�ำบุคลากรทักษะสูงในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กบั ภาคเอกชน โดยจะเป็นตัวกลาง
ในการประสานงานและเชือ่ มโยงข้อมูลบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากหน่วยงานใน
เครือข่าย เช่น กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2. การรับรองผู้เชี่ยวชาญ
เพือ่ เป็นกลไกหนึง่ ทีจ่ ะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ทีม่ คี วามช�ำนาญเฉพาะทาง ศูนย์ STC จึงให้บริการรับรองผูเ้ ชีย่ วชาญ
ต่างประเทศ (Expertise Recognition) ในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกด้านวีซา่ และใบอนุญาตท�ำงาน
โดยผู้ประกอบการที่ต้องการน�ำผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเข้ามา
ท�ำงานในประเทศไทยสามารถลงทะเบียนขอรับการรับรองผ่าน
เว็บไซต์ STC พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ขั้นตอนการขอรับการรับรองผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ

ขั้นตอนการให้บริการแนะน�ำผู้เชี่ยวชาญ

 ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อ
ยืน่ ขอรับข้อมูลผูเ้ ชีย่ วชาญไทย/
ต่างชาติ ผ่านเว็บไซต์ www.boi.
go.th/stc/
 STC ส่ง Requirement ไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2 วันท�ำการ)
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อ
พร้อมรายละเอียดของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่เหมาะสมไปยัง STC (ภายใน
15 วันท�ำการ)
 STC บันทึกข้อมูลผู้เชี่ยวชาญที่
ได้รบั การแนะน�ำลงในฐานข้อมูล
STC
ส่งรายชือ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญไปยัง

ผู้ประกอบการที่ร้องขอ
 STC ติดตามผล

 ผู้ประกอบการลงทะเบียนขอรับการรับรองผู้เชี่ยวชาญต่างชาติผ่าน
เว็บไซต์ STC (www.boi.go.th/stc/)
 STC ส่งข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติไปยังหน่วยงานใน
เครือข่ายเพื่อพิจารณารับรอง (2 วันท�ำการ)
 หน่วยงานเครือข่ายตรวจสอบข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และแจ้งผล
การพิจารณาไปยัง STC (ภายใน20 วันท�ำการ)
 STC บันทึกข้อมูลเฉพาะผูเ้ ชีย่ วชาญทีไ่ ด้รบั การรับรองลงในฐานข้อมูล
 STC แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ประกอบการ

3. การอ�ำนวยความสะดวก
เรื่องวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานใน
เครือข่ายของศูนย์ STC จะได้รบั การอ�ำนวยความสะดวกเรือ่ งวีซา่
และใบอนุญาตท�ำงาน แม้จะท�ำงานในบริษัทที่ไม่ได้รับการส่ง
เสริมการลงทุนก็ตาม โดยจะสามารถใช้สิทธิการอ�ำนวยความ
สะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงานตามมาตรา 24 และ 26
ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน
ศูนย์ STC จะท�ำงานเชื่อมต่อกับระบบ e-expert ของศูนย์
บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน (One Stop Service Center
for Visa and Work Permit) ทั้งนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนร่วมกับส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการ
จัดหางานก�ำลังพัฒนาระบบ single window ซึง่ คาดว่าจะสามารถ
ใช้กับผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองที่ท�ำงานในโครงการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการขออนุญาตน�ำเข้า
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ผ่านการรับรอง
ส�ำหรับผูป
้ ระกอบการทีไ่ ม่ได้รบ
ั การส่งเสริมการลงทุน
(ก่อน 1 ตุลาคม 2561)

 บริษัทยื่นค�ำร้องที่ STC เพื่อขอความร่วมมือประทับตราวีซ่า
 STC ออกหนังสือขอความร่วมมือประทับตราวีซา่ ให้บริษทั (1 วันท�ำการ)
 บริษัทส่งหนังสือขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าให้ผู้เชี่ยวชาญ
 ผูเ้ ชีย่ วชาญยืน่ ขอวีซา่ Non-B ณ สถานทูต/สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
 สถานทูต/สถานกงสุลไทยในต่างประเทศออกวีซา่ Non-B ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
 บริษัทยื่นแบบฟอร์ม กกท. 02 และ กกท. 03 ขอน�ำเข้าผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อกระท�ำการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน
 STC อนุมัติและแจ้งบริษัท/กรมการจัดหางาน/ส�ำนักงานตรวจ
คนเข้าเมือง (2 วันท�ำการ)
 และ  ผู้เชี่ยวชาญยื่นขอใบอนุญาตท�ำงานและแสดงตัวขอ
ขยายเวลาวีซา่ ทีศ่ นู ย์บริการวีซา่ และใบอนุญาตท�ำงานภายใน 15 วัน
นับจากวันที่อนุมัติ (3 ชั่วโมง)

ขั้นตอนการขออนุญาตน�ำเข้า
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ผ่านการรับรอง
ส�ำหรับผูป
้ ระกอบการทีไ่ ม่ได้รบ
ั การส่งเสริมการลงทุน
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561)

 บริษัทยื่นค�ำร้องเพื่อขอความร่วมมือประทับตราวีซ่า
 STC ออกหนังสือขอความร่วมมือประทับตราวีซา่ ให้บริษทั (1 วันท�ำการ)
 บริษัทส่งหนังสือขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าให้ผู้เชี่ยวชาญ
 ผูเ้ ชีย่ วชาญยืน่ ขอวีซา่ Non-B ณ สถานทูต/สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
 สถานทูต/สถานกงสุลไทยในต่างประเทศออกวีซา่ Non-B ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
 บริษัทยื่นค�ำร้องขอน�ำเข้าผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกระท�ำการที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการลงทุน
 STC อนุมัติและแจ้งบริษัท พร้อมทั้งส่งต่อค�ำร้องไปกรมการ
จัดหางาน/ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อขออนุมัติ (2 วันท�ำการ)
 และ  ผู้เชี่ยวชาญแสดงตัวเพื่อรับใบอนุญาตท�ำงานและ
ขยายเวลาวีซา่ ทีศ่ นู ย์บริการวีซา่ และใบอนุญาตท�ำงาน ภายใน 15 วัน
นับจากวันที่อนุมัติ (3 ชั่วโมง)

