สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa)
ประเทศไทยได้มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในกิจการฐานความรูซ้ ่งึ จะเป็ นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม รัฐบาลไทยได้เพิม่ มาตรการเพื่อดึงดูดบุคลากรทีม่ ที กั ษะ
และเทคโนโลยีขนั ้ สูงเข้ามาทางานและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้ าหมายหรืออุตสาหกรรมทีเ่ รียกว่า S-Curve
สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) จึงได้รบั การออกแบบขึน้ มาเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติท่เี ป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทักษะ
สูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริม่ ต้น มี
กาหนดจะเปิ ดตัวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

สมาร์ทวีซ่า คืออะไร
สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) คือ วีซ่าประเภทพิเศษที่กาหนดขึ้นมาเพื่อดึง ดูดบุค ลากร
ทักษะสูงและนักลงทุน ที่ประสงค์จะเข้ามาทางานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้ าหมายของประเทศ ซึ่ง
ได้แก่
 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ (Smart Electronics)
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดแี ละการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and
Wellness Tourism)
 อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ (Agriculture and Biotechnology)
 อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future)
 อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัตแิ ละหุ่นยนต์ (Automation and Robotics)
 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
 อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ (Biofuels and Biochemicals)
 อุตสาหกรรมดิจทิ ลั (Digital)
 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
 การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution)
 การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Human Resource Development
in Science and Technology)
 การบริ ห ารจัด การสิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งานทดแทน (Environmental Management and
Renewable Energy)
ประเภท
รหัสกากับ
วัตถุประสงค์/กิ จกรรม
T
ผูเ้ ชีย่ วชาญทักษะสูง (Talents / Highly-skilled Experts)
I
นักลงทุน (Investors)
E
ผูบ้ ริหารระดับสูง (Senior executives)
SMART
S
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจเริม่ ต้น (Startup entrepreneurs)
O
คู่สมรสและบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมาย ของผูไ้ ด้รบั สิทธิ SMART
Visa
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หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
Smart “T” สำหรับผู้เชี่ยวชำญทักษะสูง (Talent) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามาทางานใน
กิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
กรณีทั่วไป
๑.

๒.
๓.

๔.

๕.

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
มีเงินได้เฉลี่ ยไม่น้ อยกว่า 100,000 บาท/เดือน หรือ
เที ยบเท่ า แต่ ในกรณี ที่ เป็ นบุ คคลซึ่ งมี สั ญญาจ้ างโดย
วิสาหกิจเริ่ มต้น หรื อผู้ เชี่ยวชาญที่เกษียณอายุ แล้ วซึ่ ง
ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีเงินได้
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 บาท/เดือน
มี สั ญญาจ้ างหรื อสั ญญาบริ การกั บกิ จการในไทยหรื อ
กิจการในต่างประเทศ ซึ่งกาหนดให้ทางานในประเทศไทย
ซึ่งมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ต้องได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย โดยหน่วยงานใน
เครือข่ายของศูนย์บุคลากรทักษะสู ง (Strategic Talent
Center: STC)1
กิจการที่ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจะต้องได้รับการรับรองว่าอยู่
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย โดยหน่วยงาน
ของรั ฐที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น ส านั กงานนวั ตกรรมแห่ งชาติ
(องค์การมหาชน) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ต้ องไม่ เป็ น บุ คคลต้ องห้ ามเดิ น ทางเข้ าประเทศตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และไม่มีประวัติ
อาชญากรรม ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานตรวจคนเข้า
เมือง ได้ตรวจสอบ

สิทธิประโยชน์
1. ได้รับ Smart “T” โดยมีระยะเวลาไม่เกินระยะเวลา
ตามสัญญาจ้าง/สัญญาบริการ แต่สูงสุดครั้งละไม่เกิน
4 ปี และสามารถขยายให้ครั้งละไม่เกิน 4 ปี
2. ไม่ ต้ องขอใบอนุ ญาตท างานส าหรั บการท างานใน
กิจการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลั กเกณฑ์คุณสมบัติ
ของวี ซ่ า ประเภท Smart “T” และ ในกรณี ที่
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จะต้องขอรับรองเพิ่มเติม
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) โดยสามารถ
ใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางานได้
4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้
ไม่จากัดจานวนครั้ง (Re-entry permit)
5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิใน
การพานักในประเทศไทย และการทางานได้โดยมี
ระยะเวลาเท่ากับผู้ที่ได้รับสิทธิหลัก ทั้งนี้ ต้องไม่เป็น
การทางานต้องห้าม ตามพระราชกาหนดการบริหาร
จัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 25๖๐ (และ
ที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม) และบุ ตรที่ ชอบด้วยกฎหมายจะ
ทางานได้นั้นจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
6. ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการ
เข้ าออกราชอาณาจักร ณ ท่ าอากาศยานระหว่าง
ประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ

1

หน่วยงานเครือข่ายของ STC ที่รับรองคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญในปัจจุบัน ได้แก่ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อย่างไรก็ตาม อาจมีหน่วยงานเพิ่มเติมได้ในอนาคต
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กรณีผู้เชี่ยวชำญซึ่งปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ สถำบันอุดมศึกษำ และสถำบันกำรฝึกอบรมเฉพำะทำง
หรือบุคคลที่ให้บริกำรด้ำนกำรระงับข้อพิพำททำงเลือก (Alternative Dispute Resolution) ในประเทศ
๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานของรั ฐ
สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันการฝึกอบรมเฉพาะทาง
หรือเป็นบุคคลที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการบริการ
ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute
Resolution) ได้แก่ อนุญาโตตุลาการ ผู้ว่าต่างแก้ต่างใน
ชั้ น อนุ ญ าโตตุ ล าการ และผู้ ส นั บ สนุ น งานของคณะ
อนุญาโตตุลาการ
มีสัญญาจ้างหรือสัญญาบริการ หรือหลักฐานแสดงความ
ร่ ว ม มื อ ห รื อ ก ารท า งา นกั บห น่ ว ย งา นของรั ฐ
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันการฝึกอบรมเฉพาะทางหรือ
สถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการในประเทศ เช่ น สถาบั น
อนุ ญ าโตตุ ล าการ (Thailand Arbitration Center) ซึ่ ง
กาหนดให้ทางานในประเทศไทย
กรณีเป็ นผู้ เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบั ติงานในหน่ วยงานของรัฐ
ต้องได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงานของรัฐ
ทีเ่ ป็นผู้ว่าจ้างหรือใช้ผู้เชี่ยวชาญ
กรณีเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
และสถาบันการฝึกอบรมเฉพาะทางของภาคเอกชน ต้อง
ได้รั บการรั บรองความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย โดยหน่วยงานใน
เครือข่ายของศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent
Center: STC)
กรณี เป็ น บุ คลากรด้ านการระงั บ ข้ อพิ พาททางเลื อก
(Alternative Dispute Resolution) ต้องได้รับการรับรอง
โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการในประเทศว่าเป็นผู้มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องและเข้ามาเพื่อให้ บริการ
ระงับข้อพิพาททางเลือก ณ สถาบันนั้นๆ
ต้ องไม่ เป็ น บุ คคลต้ องห้ า มเดิ น ทางเข้ าประเทศตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และไม่มีประวัติ
อาชญากรรม ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ส านั กงานตรวจคนเข้า
เมือง ได้ตรวจสอบ

สิทธิประโยชน์
1. ได้รับ Smart “T” โดยมีระยะเวลาไม่เกินระยะเวลา
ตามสัญญาจ้าง/สัญญาบริการ แต่สูงสุดครั้งละไม่เกิน
4 ปี และสามารถขยายให้ครั้งละไม่เกิน 4 ปี
2. ไม่ ต้ องขอใบอนุ ญาตท างานส าหรั บการท างานใน
กิจการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลั กเกณฑ์คุณสมบัติ
ของวี ซ่ า ประเภท Smart “T” และ ในกรณี ที่
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จะต้องขอรับรองเพิ่มเติม
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) โดยสามารถ
ใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางานได้
4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้
ไม่จากัดจานวนครั้ง (Re-entry permit)
5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิใน
การพานักในประเทศไทย และการทางานได้โดยมี
ระยะเวลาเท่ากับผู้ที่ได้รับสิทธิหลัก ทั้งนี้ ต้องไม่เป็น
การทางานต้องห้าม ตามพระราชกาหนดการบริหาร
จัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 25๖๐ (และ
ที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม) และบุ ตรที่ ชอบด้วยกฎหมายจะ
ทางานได้นั้นจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
6. ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการ
เข้ าออกราชอาณาจักร ณ ท่ าอากาศยานระหว่าง
ประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ
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Smart “I” สำหรับนักลงทุน (Investor) ต่างชาติที่ลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและอยู่ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายในประเทศไทย
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
๑. เงินลงทุนขั้นต่า ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
๑.๑ ลงทุนไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทในนามบุคคล
ในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือ
การให้ บริ การ หรื อในบริษัทเงินร่ วมลงทุน (Venture
Capital Company) ที่ ได้ รั บการรั บรองจากหน่วยงาน
ของรัฐ
๑.๒ ลงทุนโดยตรงในนามบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ล้าน
บาทในวิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น หรื อโครงการบ่ ม เพาะ
(Incubation) หรือโครงการเร่งการเติบโต (Accelerator)
ซึ่งได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ สามารถลงทุนได้มากกว่า 1 กิจการและต้องคง
การลงทุนดังกล่าวไว้ในวงเงินข้างต้นตลอดระยะเวลาที่ถือ
Smart Visa
๒. กิจการที่จะจัดตั้งขึ้นหรือรับการลงทุนจะต้องได้รับการ
รับรองโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ส านั กงานพั ฒ นาวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
ในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการและเป็นธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
๓. กรณี ก ารลงทุ น ผ่ า นบริ ษั ท เงิ น ร่ ว มลงทุ น (Venture
Capital Company) จะต้ องได้ รั บการรั บรองโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติและสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ว่าเป็นบริษัทเงินร่วมลงทุนที่ได้รับการร่วมลงทุน
จากภาครัฐหรือมีการลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็น
ฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย

1.
2.

3.
4.
5.

6.

สิทธิประโยชน์
ได้รับ Smart “I” โดยมีระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 4 ปี
และสามารถขยายให้ครั้งละไม่เกิน 4 ปี
ไม่ต้องขอใบอนุญาตทางานสาหรั บการทางานใน
กิจการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ข องวี ซ่ า ประเภท
Smart “I” และในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
จะต้องขอรับรองเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รายงานตั ว ทุ ก 1 ปี (จากเดิ มทุ ก 90 วั น) โดย
สามารถใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ทางานได้
สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้
ไม่จากัดจานวนครั้ง (Re-entry permit)
คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิ
ในการพานักในประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิ
หลัก
นอกจากนี้ คู่สมรสจะทางานได้โดยมีระยะเวลา
เท่ ากั บผู้ ที่ ได้ รั บสิ ทธิ หลั ก ทั้ งนี้ ต้ องไม่ เป็ นการ
ทางานต้องห้ าม ตามพระราชกาหนดการบริหาร
จัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 25๖๐ (และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการ
เข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ

๔. ต้ องไม่ เป็ น บุ คคลต้ องห้ ามเดิ น ทางเข้ าประเทศตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และไม่มีประวัติ
อาชญากรรมตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานตรวจคนเข้า
เมือง ได้ตรวจสอบ
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Smart “E” สำหรับผู้บริหำรระดับสูง (Executive) ที่ทางานในกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศ
ไทย
1.
2.
3.

4.
5.

6.

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
เงิ น ได้ เฉลี่ ย ไม่ น้ อยกว่ า 200,000 บาท/ เดื อน หรื อ
เทียบเท่า
คุ ณวุ ฒิ การศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ขึ้ นไปหรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์ทางานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อย
กว่า 10 ปี
มีสัญญาจ้างงานกับกิจการในไทยหรือมีสัญญาจ้างงานกับ
กิจการในต่างประเทศ ซึ่งกาหนดให้ทางานในประเทศไทย
ทั้งนี้ สัญญาการจ้างงานดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ท างานในต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เช่ น ประธาน
กรรมการผู้จัดการ
กิจการในประเทศไทยที่ว่าจ้างจะต้องได้รับการรับรองว่า
เป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือ
การให้บริการ และเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดย
หน่ วยงานของรั ฐที่ เกี่ ย วข้ อง เช่ น ส านั กงานนวัตกรรม
แห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ส านั กงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิ จิ ทั ล ส านั กงานพั ฒ นาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
ต้ อ งไม่ เ ป็ น บุ ค คลต้ อ งห้ า มเดิ น ทางเข้ า ประเทศตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และไม่มีประวัติ
อาชญากรรม ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานตรวจคนเข้า
เมือง ได้ตรวจสอบ

1.
2.

3.
4.
5.

6.

สิทธิประโยชน์
ได้รับ Smart “E” โดยมีระยะเวลาไม่เกินระยะเวลา
ตามสั ญญาจ้าง แต่สู งสุ ดครั้งละไม่เกิน 4 ปี และ
สามารถขยายให้ครั้งละไม่เกิน 4 ปี
ไม่ต้องขอใบอนุญาตทางานสาหรั บการทางานใน
ต าแหน่ ง และกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์คุณสมบัติ
ของวี ซ่ า ประเภท Smart “E” และ ในกรณี ที่
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จะต้องขอรับรองเพิ่มเติม
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รายงานตั ว ทุ ก 1 ปี (จากเดิ มทุ ก 90 วั น) โดย
สามารถใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ทางานได้
สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้
ไม่จากัดจานวนครั้ง (Re-entry permit)
คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิ
ในการพานักในประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิ
หลัก
นอกจากนี้ คู่สมรสจะทางานได้โดยมีระยะเวลา
เท่ ากั บผู้ ที่ ได้ รั บสิ ทธิ หลั ก ทั้ งนี้ ต้ องไม่ เป็ นการ
ทางานต้องห้ าม ตามพระราชกาหนดการบริหาร
จัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 25๖๐ (และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการ
เข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่ าอากาศยานระหว่าง
ประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ
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Smart “S” สำหรับผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่ใช้เทคโนโลยีและอยู่ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายในประเทศไทย
กรณีได้รับอนุญำตมีระยะเวลำไม่เกิน ๖ เดือน
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
1. มีแผนการจั ดตั้งวิส าหกิจ เริ่ มต้ น ซึ่ง ใช้เทคโนโลยี ห รื อ
นวัตกรรมเป็นส่วนสาคัญในการดาเนินธุรกิจในประเทศ
ไทย ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองโดยหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น
ในลักษณะ Startup Camp ที่รับรองโดยหน่วยงานของ
รัฐ เช่น สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2. มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่
พานักในประเทศไทย
3. ต้ อ งไม่ เ ป็ น บุ ค คลต้ อ งห้ า มเดิ น ทางเข้ า ประเทศตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ค นเข้ า เมื อ ง พ.ศ. 2522 และไม่ มี
ประวัติอาชญากรรม ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ย วข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ได้ตรวจสอบ

สิทธิประโยชน์
๑. ได้ รั บ Smart “S” โดยมี ร ะยะเวลาไม่ เ กิ น 6
เดือน และสามารถขยายให้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี
เมื่ อ ได้ จั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ใ น
ประเทศไทยแล้ว
๒. ไม่ต้องขอใบอนุญาตทางาน สาหรับการทางานเพื่อ
จัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยหรือเข้าร่วม
กิ จกรรมหรื อโครงการส่ งเสริ มวิสาหกิ จเริ่ มต้นที่
เป็นไปตามเกณฑ์ และในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติม จะต้องขอรับรองเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
๓. รายงานตัว ทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) โดย
สามารถใช้ บ ริ ก ารที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารวี ซ่ า และ
ใบอนุญาตทางานได้
๔. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้
ไม่จากัดจานวนครั้ง (Re-entry permit)
๕. ได้ รั บ สิ ท ธิ์ ใ ห้ ใ ช้ ช่ อ งทางพิ เ ศษ (Fast Track) ใน
การเข้ า ออกราชอาณาจั ก ร ณ ท่ า อากาศยาน
ระหว่างประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ

กรณีได้รับอนุญำตมีระยะเวลำไม่เกิน ๑ ปี
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
๑. ผู้ขอต้องเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ (Incubation) หรือ ๑.
โครงการเร่งการเติบโต (Accelerator) หรือโครงการอื่น
ในลักษณะเดียวกันซึ่งได้รับ การรับรองโดยหน่ว ยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ
(องค์การมหาชน) ส านั กงานส่ งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทัล
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
๒. ในกรณีที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ ผู้ขอต้องได้รับ
การร่ ว มลงทุน จากภาครั ฐ หรื อได้รั บ การรับ รองจาก
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่เ กี่ย วข้อ ง เช่น ส านั กงานส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจดิจิทัล

สิทธิประโยชน์
ได้รับ Smart “S” ครั้งแรก มีระยะเวลาไม่เกิน 1
ปี ทั้งนี้ สามารถขยายให้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี เมื่อ
ได้จัดตั้งธุรกิจที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประเทศ
ไทยภายใน 1 ปี หลังจากวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่
ชั่ว คราวในราชอาณาจักร โดยจะต้องมีส ถานะ
เป็นผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียน หรือเป็นกรรมการของบริษัทและต้อง
ได้รับการรับรองว่าเป็นธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
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๓.

๔.

๕.
๖.

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
ผู้ ข อต้ อ งมี เ งิ น ฝากในบั ญ ชี ใ นประเทศไทยหรื อ ใน
ประเทศที่ ต นมี สั ญ ชาติ ห รื อ มี ถิ่ น พ านั ก ไม่ น้ อ ยกว่ า
600,000 บาท หรือเทียบเท่า ซึ่งถือครองมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 เดือน
กรณีมีคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องมีเงิน
ฝากในบัญชีในประเทศหรือในประเทศที่ตนมีสั ญชาติ
หรือมีถิ่นพานัก เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 180,000 บาท
หรือเทียบเท่าต่อคน ซึ่งถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 3
เดือน
มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่
พานักในประเทศไทย ทั้งสาหรับผู้ยื่นขอ Smart Visa คู่
สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
ต้ อ งไม่ เ ป็ น บุ ค คลต้ อ งห้ า มเดิ น ทางเข้ า ประเทศตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ค นเข้ า เมื อ ง พ.ศ. 2522 และไม่ มี
ประวัติอาชญากรรม ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ย วข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ส านั กงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ได้ตรวจสอบ

สิทธิประโยชน์
๒. ไม่ต้องขอใบอนุญาตทางาน สาหรับการทางานใน
โครงการหรื อ กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์คุณสมบัติ
ของวี ซ่ า ประเภท Smart “S” และในกรณี ที่
เปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม เติ ม จะต้ อ งขอรั บ รอง
เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๓. รายงานตัว ทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) โดย
สามารถใช้ บ ริ ก ารที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารวี ซ่ า และ
ใบอนุญาตทางานได้
๔. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
ได้ไม่จากัดจานวนครั้ง (Re-entry permit)
๕. คู่ ส มรสและบุ ต รที่ช อบด้ว ยกฎหมาย จะได้ รั บ
สิทธิในการพานักในประเทศไทยเช่นเดียวกั บผู้
ได้รับสิทธิหลัก
นอกจากนี้ คู่ ส มรสจะท างานได้ โ ดยมี
ระยะเวลาเท่ากับผู้ที่ได้รับสิทธิหลัก ทั้งนี้ ต้องไม่
เป็นการทางานต้องห้าม ตามพระราชกาหนดการ
บริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
25๖๐ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
๖. ได้รับสิ ทธิ์ให้ ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ใน
การเข้ า ออกราชอาณาจั ก ร ณ ท่ า อากาศยาน
ระหว่างประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ

กรณีได้รับอนุญำตมีระยะเวลำไม่เกิน ๒ ปี
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
สิทธิประโยชน์
๑. ได้จัดตั้งกิจการในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองว่าเป็น ๑. ได้รับ Smart “S” มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้
ธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยหน่วยงานของรัฐ
สามารถขยายให้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ ๒. ไม่ต้องขอใบอนุญาตทางาน สาหรับการทางานใน
มหาชน) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการหรื อ กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก
๒. ผู้ขอจะต้องมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์คุณสมบัติ
ของทุ น จดทะเบี ย น หรื อ เป็ น กรรมการของบริ ษัท ได้
ของวี ซ่ า ประเภท Smart “S” และในกรณี ที่
จัดตั้งและได้รับการรับรองในข้างต้น
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จะต้องขอรับรองเพิ่มเติม
๓. ผู้ ข อต้ อ งมี เ งิ น ฝากในบั ญ ชี ใ นประเทศไทยหรื อ ใน
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประเทศที่ ต นมี สั ญ ชาติ ห รื อ มี ถิ่ น พ านั ก ไม่ น้ อ ยกว่ า
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คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
600,000 บาท หรือเทียบเท่า ซึ่งถือครองมาแล้ ว ไม่
น้อยกว่า 3 เดือน
๔. กรณีมีคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องมีเงิน
ฝากในบั ญชีในประเทศหรื อในประเทศที่ตนมีสัญชาติ
หรือมีถิ่นพานัก เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 180,000 บาท
หรือเทียบเท่าต่อคน ซึ่งถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 3
เดือน
๕. มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่
พานั กในประเทศไทย ทั้งส าหรั บ ผู้ ยื่ น ขอ Smart Visa
คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
๖. ต้ อ งไม่ เ ป็ น บุ ค คลต้ อ งห้ า มเดิ น ทางเข้ า ประเทศตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ค นเข้ า เมื อ ง พ.ศ. 2522 และไม่ มี
ประวัติอาชญากรรม ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ย วข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจสอบ

๓.

๔.
๕.

๖.

สิทธิประโยชน์
รายงานตัว ทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) โดย
สามารถใช้ บ ริ ก ารที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารวี ซ่ า และ
ใบอนุญาตทางานได้
สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
ได้ไม่จากัดจานวนครั้ง (Re-entry permit)
คู่ ส มรสและบุ ต รที่ช อบด้ว ยกฎหมาย จะได้ รั บ
สิทธิในการพานักในประเทศไทยเช่นเดียวกั บผู้
ได้รับสิทธิหลัก
นอกจากนี้ คู่สมรสจะทางานได้โดยมีระยะเวลา
เท่ ากั บผู้ ที่ ได้ รั บสิ ทธิ หลั ก ทั้ งนี้ ต้ องไม่ เป็ นการ
ท างานต้ องห้ าม ตามพระราชก าหนดการบริหาร
จัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 25๖๐ (และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการ
เข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ

ขัน้ ตอนการยื่นขอสมาร์ทวีซ่า
ชาวต่างชาติท่พี านักอยู่นอกราชอาณาจักรสามารถยื่นขอวีซ่าประเภท SMART Visa ได้
และชาวต่างชาติท่พี านักอยู่ในประเทศไทยก็สามารถขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็ น SMART Visa หากมี
คุณสมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ผู้ย่นื ขอสมาร์ทวีซ่าต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด ซึ่งจะต้องได้รบั การ
รับรองคุณสมบัตโิ ดยหน่ วยงานของรัฐที่ได้รบั มอบหมาย เช่น ต้องได้รบั การรับรองความเชีย่ วชาญด้าน
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในขณะเดียวกัน หน่ ว ย
SMART Visa (ภายใต้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) จะดาเนินการตรวจสอบข้อกาหนด
อื่น ๆ ไปพร้อ มๆ กัน ก่ อ นที่จ ะออกหนั ง สือ รับ รองคุ ณ สมบัติท่ีผู้ย่ืน ขอสมาร์ท วีซ่ า จะใช้ใ นการขอ
ประทับตราตรวจลงตรา SMART Visa ทีส่ ถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ (กรณีอยู่ต่างประเทศ)
หรือทีส่ านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุ ญาตทางาน อาคารจัตุรสั จามจุร ี หรือศูนย์
บริหารแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือสถานที่อ่นื ที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กาหนด)
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ขัน้ ตอนการยื่นขอรับรองคุณสมบัติประกอบการขอ SMART Visa

1. ชาวต่างชาติย่นื ขอรับรองการเป็ นผู้มสี ทิ ธิได้รบั SMART Visa ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุ ญาต
ทางาน (One Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS) อาคารจัตุ รสั จามจุร ี หรือ
สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่
2. ภายใน 3 วันทาการหลังจากได้รบั เอกสารหลักฐานครบถ้วน OSS จะประสานงานกับหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องเพื่อตรวจสอบและรับรองคุณสมบัตขิ องผูท้ ย่ี น่ื ขอ SMART Visa
3. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามข้อ 2 แจ้งผลการพิจารณา/ ตรวจสอบให้ OSS ภายใน 20 วันทาการ
4. OSS (BOI) จะแจ้ ง ผลการพิจ ารณาให้ ผู้ ท่ีย่ืน ขอ SMART Visa หน่ ว ยงานรับ รองคุ ณ สมบัติ
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศ และกรมการจัดหางาน ทราบถึงผลของการ
รับรองคุณสมบัตภิ ายใน 7 วันทาการ
ทัง้ นี้ กรอบระยะเวลาการทางานรวมทัง้ สิน้ 30 วันทาการ นับตัง้ แต่วนั ที่ OSS ได้รบั เอกสาร
หลักฐานฉบับสมบูรณ์ สาหรับผูท้ ถ่ี อื วีซ่าประเภทอื่นจะต้องยื่นขอรับการรับรองคุณสมบัตลิ ่วงหน้าอย่าง
น้อย 90 วันก่อนระยะเวลาเดิมสิน้ สุด
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การขอประทับตราวีซ่า
ผูท้ ไ่ี ด้รบั การรับรองผ่านเกณฑ์คณ
ุ สมบัตแิ ล้วสามารถยืน่ ขอประทับตราตรวจลงตรา SMART Visa ได้
ทีส่ ถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกหนังสือรับรองผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ
จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หากผูย้ น่ื ขอประทับตราวีซ่าพานักอยูใ่ นประเทศไทยสามารถยื่น
ขอวีซ่าประเภท SMART Visa ได้ทส่ี านักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุ ญาตทางาน (One
Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS) อาคารจัตุ ร ัส จามจุ ร ี หรือ ศูน ย์บ ริห ารแรงงานเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือสถานทีอ่ น่ื ทีส่ านักงานตรวจคนเข้าเมืองกาหนด

การขอขยายระยะเวลาการอยู่ต่อภายในราชอาณาจักร
ผูไ้ ด้รบั สิทธิ SMART Visa อยูแ่ ล้ว ยืน่ คาร้องขอขยายระยะเวลาการอยูต่ ่อภายในราชอาณาจักร ก่อน
ระยะเวลาเดิมสิน้ สุด 60 วัน ตามขัน้ ตอนการยืน่ ขอรับรองคุณสมบัตปิ ระกอบการขอ SMART Visa และการขอ
ประทับตราวีซ่าในข้างต้น

การรายงานข้อมูล
ผูถ้ อื Smart Visa ต้องมารายงานตัวแจ้งทีพ่ กั อาศัยเมื่อพานักในราชอาณาจักรครบทุก 1 ปี นับแต่วนั ที่
ได้รบั อนุ ญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรหรือวันทีเ่ ข้ามาในราชอาณาจักรครัง้ ล่าสุด โดยยื่นแบบการแจ้งอยู่เกินกว่า
1 ปี ของบุคคลต่างด้าวบางจาพวกทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชัวคราวเป็
่
นกรณีพเิ ศษ (Smart
Visa) ตามแบบ ตม.91 ทีศ่ ูนย์บริการวีซ่าและใบอนุ ญาตทางาน หรือสถานทีอ่ ่นื ทีส่ านักงานตรวจคนเข้าเมือง
กาหนด ทัง้ นี้ คนต่างด้าวสามารถแจ้งทีพ่ กั อาศัยได้กอ่ นวันครบกาหนด 15 วัน หรือหลังวันครบกาหนด 7 วัน
นอกจากนี้ ผูถ้ อื SMART Visa ต้องยืน่ เอกสารหลักฐานแสดงสถานภาพและข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ทุกๆ ปี
หลังจากวันทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้อยูช่ วคราวในราชอาณาจั
ั่
กร ในรูปแบบตามทีห่ น่วย SMART Visa กาหนด
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สอบถามและรับบริ การ
หน่ วย SMART Visa
ศูนย์บริ การวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
(One Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS)
อาคารจัตุรสั จามจุร ี ชัน้ ที่ 18
เลขที่ 319 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2209 1100 ต่อ 1109 – 1110
โทรสาร 0 209 1199
Email: Smartvisa@boi.go.th
Website: www.smart-visa.boi.go.th

สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
มกรำคม 2562

