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สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa)
ประเทศไทยได้มุง่เน้นการกระตุน้ให้เกดิการลงทุนในกจิการฐานความรูซ่ึ้งจะเป็นกลไกส�าคญั
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม รัฐบาลไทยได้เพิ่มมาตรการเพื่อดึงดูดบุคลากร
ทีม่ทีกัษะและเทคโนโลยขีัน้สงูเข้ามาท�างานและพฒันาอตุสาหกรรมเป้าหมายหรอือตุสาหกรรม
ที่เรียกว่า S-Curve สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) จึงได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อดึงดูด
ชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารระดับสูง 
นกัลงทนุ และผูป้ระกอบการวสิาหกิจเริม่ต้น มกี�าหนดจะเปิดตวัในวนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2561

สมาร์ทวีซ่า คืออะไร
สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) คือ วีซ่าประเภทพิเศษที่ก�าหนดขึ้นมาเพื่อดึงดูดบุคลากร
ทกัษะสงูและนกัลงทุนทีป่ระสงค์จะเข้ามาท�างานหรอืลงทนุใน 10 S-Curve หรอือตุสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง
(Talents / Highly-skilled 

Experts)

SMART

T

ผู้บริหารระดับสูง
(Senior executives) 

SMART

E

คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ของผู้ได้รับสิทธิ SMART Visa 

SMART

O

นักลงทุน
(Investors)

SMART

I

ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup entrepreneurs)

SMART

S

SMART
Visa

ประเภทของสมาร์ทวีซ่า



1. ได้รับ SMART “T” โดยมีระยะเวลา
ไม่เกินระยะเวลาตามสัญญาจ้าง/
สญัญาบรกิาร แต่สงูสดุครัง้ละไม่เกนิ 
4 ปี 

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท�างานส�าหรับ
การท�างานในกิจการหรือหน่วยงาน
ของรัฐ ท่ี ได ้ รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลัก
เกณฑ์คุณสมบัติของวีซ่าประเภท 
SMART “T” 
ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม 
จะต้องขอรับรองเพิ่มเติมตามหลัก
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

3. รายงานตวัทกุ 1 ปี (จากเดมิทกุ 90 วัน) 
4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราช

อาณาจักรอีกได้ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง 
(Re-entry permit)

5. คู่สมรสและบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
จะได้รบัสทิธใินการพ�านักในประเทศไทย 
และการท�างานได้โดยโดยไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตท�างาน (บุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายจะท�างานได้นั้นจะต้องมีอายุ
ต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปตามพระราช
บญัญตัคิุม้ครองแรงงาน  พ.ศ. 2541) 
ท้ังน้ี ต้องไม่เป็นการท�างานต้องห้าม
ที่ห้ามคนต่างด้าวท�า

1. มเีงนิเดอืนไม่น้อยกว่า 200,000 บาท/
เดือน หรือเทียบเท่า (ไม่รวมค่า
ตอบแทนอื่น)

2. มีสัญญาจ้างหรือสัญญาบริการ ซึ่ง
มีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
หรือหลักฐานความร ่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐ 

3. ต้องได้รบัการรบัรองความเชีย่วชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงาน
ของรัฐ (ยกเว้นกรณีผู้เชี่ยวชาญท่ี
เข้ามาท�างานในหน่วยงานของรัฐ)

4. กจิการทีว่่าจ้างผูเ้ชีย่วชาญจะต้องได้
รับการรับรองว ่า เป ็นธุรกิจ ใน
อตุสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย 
โดยหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
ส�านักงานนวัตกรรมแห ่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ส�านกังานส่งเสริม
เศรษฐกจิดจิทิลั ในกรณทีีห่น่วยงาน
ของรฐัเป็นผูว่้าจ้างหรอืใช้ผูเ้ชีย่วชาญ 
ให้หน่วยงานน้ันเป็นผู้รับรองว่าเป็น
ผู ้ด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

คุณสมบัติ สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ

SMART “T” (Talents): ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงในสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เข้ามาท�างานในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ

Talents
SMART

T



SMART “I” (Investors): นักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการและอยู่ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย

1. ได้รับ SMART “I” โดยมีระยะเวลา
ครั้งละไม่เกิน 4 ปี 

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท�างานส�าหรับ
การท�างานในกิจการที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในกรณทีีเ่ปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิ จะ
ต้องขอรบัรองเพิม่เตมิตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง 

3. รายงานตวัทกุ 1 ปี (จากเดมิทกุ 90 วัน) 
4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราช

อาณาจกัรอีกได้ไม่จ�ากดัจ�านวนครัง้ 
(Re-entry permit)

5. คู่สมรสและบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
จะได้รบัสทิธใินการพ�านักในประเทศไทย
เช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิหลัก 

6. คู่สมรสจะท�างานได้โดยไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตท�างาน ทั้งน้ี ต้องไม่
เป็นการท�างานต้องห้ามที่ห้ามคน
ต่างด้าวท�า 

1. มีการลงทุนโดยตรงในนามบุคคล
ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ในกิจการที่
ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการ
ผลิตหรือการให้บริการและอยู ่ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยสามารถ
ลงทุนได้มากกว่าหนึ่งกิจการ 

2. ต้องคงการลงทนุดงักล่าวไว้ ตลอด
ระยะเวลาที่ถือ SMART Visa

3. กจิการทีจ่ะจัดตัง้ขึน้หรอืรบัการลงทนุ
จะต้องได้รับการรบัรองว่าเป็นกจิการ
ทีใ่ช้เทคโนโลยเีป็นฐานในกระบวนการ
ผลิตหรือการให้บริการและเป็นธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมเป ้าหมาย โดย
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส� านักงานนวัตกรรมแห ่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ส�านกังานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คุณสมบัติ สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ

Investors
SMART

I



SMART “E” (Executives): ผู้บริหารระดับสูงที่ท�างานในกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการและอยู่ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย

1. ได้รับ SMART “E” โดยมีระยะเวลา
ไม่เกินระยะเวลาตามสัญญาจ้าง แต่
สูงสุดครั้งละไม่เกิน 4 ปี 

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท�างานส�าหรับ
การท�างานในต�าแหน่งและกจิการท่ีได้
รับการรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ในกรณทีีเ่ปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิ จะ
ต้องขอรบัรองเพิม่เตมิตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง 

3. รายงานตวัทกุ 1 ปี (จากเดมิทกุ 90 วัน) 
4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราช

อาณาจกัรอีกได้ไม่จ�ากดัจ�านวนครัง้ 
(Re-entry permit)

5. คู่สมรสและบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
จะได้รบัสทิธใินการพ�านักในประเทศไทย
เช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิหลัก 

6. คู่สมรสจะท�างานได้โดยไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตท�างาน ทั้งน้ี ต้องไม่
เป็นการท�างานต้องห้ามที่ห้ามคน
ต่างด้าวท�า

1. มเีงนิเดอืนไม่น้อยกว่า 200,000 บาท/ 
เดือน หรือเทียบเท่า (ไม่รวมค่า
ตอบแทนอื่น)

2. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป และมีประสบการณ์ท�างานใน
สายงานทีเ่กีย่วข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี

3. มีสัญญาจ้างงานกับกิจการในไทย
หรือมีสัญญาจ้างงานกับกิจการใน
ต่างประเทศ ซ่ึงก�าหนดให้ท�างานใน
ประเทศไทย ทัง้นี ้สญัญาการจ้างงาน
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่
ไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. ท�างานในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
เช่น ประธาน หรอื กรรมการผูจั้ดการ 

5. กจิการในประเทศไทยทีว่่าจ้างจะต้อง
ได้รับการรับรองว่าเป็นกิจการท่ีใช้
เทคโนโลยเีป็นฐานในกระบวนการผลติ
หรือการให้บริการ และเป็นธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงาน
นวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

คุณสมบัติ สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ

SMART

E Executives



SMART “S” (Startups): คนต่างชาติที่จะจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้
เทคโนโลยีและอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย

1. ได้รับ SMART “S” โดยมีระยะเวลา
ครัง้แรก 1 ปี และขยายให้ครัง้ละไม่เกนิ 
2 ปี เมื่อได้จัดตั้งธุรกิจที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในประเทศไทยแล้ว

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท�างานส�าหรับ
การท�างานในต�าแหน่งและกจิการท่ีได้
รับการรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม 
จะต้องขอรับรองเพิ่มเติมตามหลัก
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. รายงานตวัทกุ 1 ปี (จากเดมิทกุ 90 วัน) 
4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราช

อาณาจกัรอีกได้ไม่จ�ากดัจ�านวนครัง้ 
(Re-entry permit)

5. คู่สมรสและบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
จะได้รบัสทิธใินการพ�านักในประเทศไทย
เช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิหลัก 

6. คู่สมรสจะท�างานได้โดยไม่ต้องขอใบ
อนญุาตท�างาน ทัง้นี ้ต้องไม่เป็นการ
ท�างานต้องห้ามทีห้่ามคนต่างด้าวท�า

1. มี เ งินฝากประจ�าในบัญชีที่ เป ิดใน
ประเทศไทยหรอืต่างประเทศทีม่รีะยะเวลา
เหลืออกีไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องไม่น้อย
กว่า 600,000 บาท หรือเทียบเท่า 

2. กรณีมีคู ่สมรสและบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมาย จะต้องมีเงินฝากประจ�า
ในบัญชี ท่ี เป ิดในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศท่ีมีระยะเวลาเหลืออีก
ไม่น้อยกว่า 1 ปี เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 
180,000 บาท หรือเทียบเท่าต่อคน

3. มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครอง
ตลอดระยะเวลาท่ีพ�านักในประเทศไทย 
ทัง้ส�าหรบัผูย้ืน่ขอ SMART Visa คูส่มรส
และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

4. ต้องได้รับการรับรองการเข้าร่วม
โครงการบ่มเพาะ (Incubation) หรือ
โครงการเร่งการเตบิโต (Accelerator) 
หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน 
จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส�านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การ
มหาชน) ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องอยู่
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

5. ในกรณทีีไ่ม่ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ 
ต้องได้รับการร่วมลงทุนจากภาครัฐ
หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส�านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

6. ผูข้อจะต้องจัดตัง้กจิการในประเทศไทย
ภายใน 1 ปี หลงัจากวนัทีไ่ด้รบัอนญุาต
ให้อยูช่ั่วคราวในราชอาณาจกัร และต้อง
ได้รับการรับรองว่าเป็นธุรกิจอยู่ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส�านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั โดย
จะต้องมสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบยีน หรือเป็น
กรรมการของบริษัท

คุณสมบัติ สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ

SMART

S Startups



ขั้นตอนการยื่นขอสมาร์ทวีซ่า
ชาวต่างชาติที่พ�านักอยู่นอกราชอาณาจักรสามารถยื่นขอวีซ่าประเภท SMART Visa ได้ และ
ชาวต่างชาตทิีพ่�านกัอยูใ่นประเทศไทยกส็ามารถยืน่ขอวซ่ีาประเภท SMART Visa หากมคีณุสมบตัิ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ผูย้ืน่ขอสมาร์ทวซ่ีาต้องมีคณุสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด ซึง่จะต้องได้รบัการรบัรอง
คุณสมบัติโดยหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย เช่น ต้องได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทของการ
รับรอง / หน่วยงานที่รับรอง มีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท ประเภทของการรับรอง หน่วยงานรับรอง

Smart T

• รับรองผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงด้าน S&T

- กรณีท�างานในภาคเอกชน สวทช./ วช./ วว./ 
depa

- กรณีท�างานในภาครัฐ หน่วยงานของรัฐที่
เป็นผู้ว่าจ้าง

• รับรองกิจการว่าอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

- กรณีท�างานในภาคเอกชน NIA/ depa

- กรณีท�างานในภาครัฐ หน่วยงานของรัฐที่
เป็นผู้ว่าจ้าง

Smart I
• รบัรองว่าลงทนุในกจิการทีใ่ช้เทคโนโลยเีป็นฐาน

ในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการและเป็น
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สวทช./ NIA/ depa

Smart E
• รับรองว่าเป็นท�างานในกจิการทีใ่ช้เทคโนโลยีเป็น

ฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการและ
เป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สวทช./ NIA/ depa

Smart S

• รบัรองการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ (Incubation) 
หรอืโครงการเร่งการเตบิโต (Accelerator) หรอื
โครงการอืน่ในลกัษณะเดยีวกนัทีไ่ด้รบัการรบัรอง
จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือ

NIA/ DEPA

• ต้องได้รับการร่วมลงทุนจากภาครัฐ (กรณีที่
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ(Incubation) หรอื
โครงการเร่งการเติบโต (Accelerator) ) 

DEPA

• รับรองว่ากิจการที่จัดต้ังขึ้นอยู่ในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย NIA/ DEPA

กรณีที่ได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้ว หน่วย SMART Visa (ภายใต้ส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน) จะด�าเนนิการตรวจสอบข้อก�าหนดอืน่ๆ ก่อนทีจ่ะออกหนงัสอื
รับรองคุณสมบัติที่ผู้ยื่นขอสมาร์ทวีซ่าจะใช้ในการขอประทับตราตรวจลงตรา SMART Visa ที่
สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ (กรณีอยู่ต่างประเทศ) หรือที่ส�านักงานตรวจคน
เข้าเมือง (ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน อาคารจัตุรัสจามจุรี)

ขั้นตอนการยื่นขอรับรองคุณสมบัติ 
ประกอบการขอ SMART Visa

ผ่าน กต.

ยื่นค�าขอ + เอกสารหลักฐานตามประเภท 
SMART Visa T, I, E, S + O (ถ้ามี)

ชาวต่างชาติ

ชาวต่างชาติ

หน่วย SMART Visa ที่ OSS
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต

ท�างาน

หน่วยงานรับรองคุณสมบัติ
สวทช./ สนช./ DEPA/

วช./ วว.

พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ
(ผ่าน/ ไม่ผ่านเกณฑ์)

ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์
กต.

ตรวจสอบ Blacklist/ Watch list
สตม.

ตรวจสอบว่าไม่เป็นการ
ท�างานต้องห้าม

กรมการจัดหางาน

กต./ สตม.

ประสานงาน

แจ้งผลการพิจารณา

แจ้งผลการพิจารณา

กรณีอยู่ต่างประเทศ

1

2

3

4

กรมการ
จัดหางาน

หน่วยงานรับรอง
คุณสมบัติ

OSS

สถานเอกอัคราชทูต/
สถานกงสุลใหญ่

ระยะเวลา
ด�าเนินงาน

20
วันท�าการ

7
วันท�าการ

3
วันท�าการ

รวม 
30 วันท�าการ



กรณีอยู่ต่างประเทศ

กรณีอยู่ในประเทศ
ชาวต่างชาติ

ได้รับแจ้งผลผ่านการกลั่นกรอง
คุณสมบัติ SMART Visa จากศูนย์ 

SMART Visa (BOI)

• ประทับตราตรวจลงตรา  
SMART Visa T, I, E, S + O (ถ้ามี)

• ประทับตราตรวจลงตรา  
SMART Visa 

• ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักรตามระยะเวลาที่ได้รับ
การตรวจลงตรา SMART Visa

สตม.(OSS)

สถานเอกอัคราชทูต/
สถานกงสุลใหญ่

การขอขยายระยะเวลาการอยู่ต่อ 
ภายในราชอาณาจักร
ผูไ้ด้รบัสทิธ ิSMART Visa อยูแ่ล้ว ยืน่ค�าร้องขอขยายระยะเวลาการอยูต่่อภายในราชอาณาจกัร 
ก่อนระยะเวลาเดิมสิ้นสุด 90 วัน
 

การรายงานข้อมูล
ผูถ้ือ SMART Visa ตอ้งยืน่เอกสารหลักฐานแสดงสถานภาพและข้อมลูทีเ่ปน็ปัจจุบันทกุๆปี 
หลังจากวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวในราชอาณาจักร ณ หน่วย SMART Visa 
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน (One Stop Service Center for Visa and Work 
Permit: OSS) อาคารจัตุรัสจามจุรี 

ชาวต่างชาติ

ชาวต่างชาติ

ผู้ได้รับสิทธิ SMART Visa 
อยู่แล้ว ยื่นค�าร้องขอขยาย
ระยะเวลาการอยู่ต่อภายใน
ราชอาณาจักร ก่อนระยะ
เวลาเดิมสิ้นสุด 90 วัน  

พร้อมเอกสารหลักฐานแสดง
สถานภาพและข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบันด้วย

สตม. (OSS)

กต./ สตม.หน่วยงานรับรอง
คุณสมบัติ กรมการจัดหางาน

พิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ

OSS

แจ้งผลการพิจารณา

ยื่นขอขยายระยะเวลาการอยู่ต่อ

ค�าอธิบายขั้นตอนการยื่นขอรับรองคุณสมบัติ 
ประกอบการขอ SMART Visa 
1. ชาวต่างชาติยื่นขอรับรองการเป็นผู้มีสิทธิได้รับ SMART Visa ณ ศูนย์บริการวีซ่าและ

ใบอนุญาตท�างาน (One Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS) 
อาคารจัตุรัสจามจุรี หรือสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่

2. ภายใน 3 วันท�าการหลังจากได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน OSS จะประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ตรวจสอบและรบัรองคณุสมบตัขิองผูท้ีย่ืน่ขอ SMART Visa

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 2 แจ้งผลการพิจารณา/ ตรวจสอบให้ OSS ภายใน 
20 วันท�าการ

4. OSS (BOI) จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่ยื่นขอ SMART Visa หน่วยงานรับรอง
คณุสมบัต ิส�านักงานตรวจคนเข้าเมอืง กระทรวงการต่างประเทศ และกรมการจดัหางาน 
ทราบถึงผลของการรับรองคุณสมบัติภายใน 7 วันท�าการ

ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาการท�างานรวมทัง้สิน้ 30 วันท�าการ นบัตั้งแต่วนัที่ OSS ได้รบัเอกสาร
หลักฐานฉบับสมบูรณ์ ส�าหรับผู้ที่ถือวีซ่าประเภทอื่นจะต้องยื่นขอรับการรับรองคุณสมบัติ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 90 วันก่อนระยะเวลาเดิมสิ้นสุด 

การขอประทับตราวีซ่า
ผูท้ีไ่ด้รับการรบัรองผ่านเกณฑ์คณุสมบตัแิล้วสามารถยืน่ขอประทบัตราตรวจลงตรา SMART  
Visa ได้ทีส่ถานเอกอคัรราชทตู/ สถานกงสลุใหญ่ ภายใน 60 วัน นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกหนังสอื
รับรองผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หากผู้ยื่นขอ
ประทบัตราวซ่ีาพ�านกัอยูใ่นประเทศไทยสามารถยืน่ขอวซ่ีาประเภท SMART Visa ได้ทีส่�านกังาน
ตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน (One Stop Service Center for 
Visa and Work Permit: OSS) อาคารจัตุรัสจามจุรี
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หน่วย SMART Visa 
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน (OSS) 
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 18
เลขที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โทร: 0 2209 1100 ต่อ 1109-1110
แฟกซ์: 0 2209 1194 
E-mail: smartvisa@boi.go.th
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