ประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ป. 12 /๒๕๖๑
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
สาหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบ
แนวทางการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ ชั่ ว คราวเป็ น กรณี พิ เ ศษ (Smart Visa) ส าหรั บ คนต่ า งด้ า วซึ่ ง เป็ น
ผู้ เชี่ย วชาญทักษะสู ง นั กลงทุน ผู้ บ ริ ห ารระดับสู ง และผู้ ประกอบการวิส าหกิจเริ่มต้น โดยได้มอบหมายให้
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้ออกประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอ Smart Visa ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น พ.ศ. ๒๕๒๐
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงให้ยกเลิกประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ป.4/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข สาหรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) และให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คนต่างด้าวตามประกาศนี้ ได้แก่
๑.๑ ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น
ซึ่งประสงค์จะทางาน ลงทุนหรือจัดตั้งกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
(๒) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(๓) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(๔) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
(๕) อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
(๖) อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
(๗) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
(๘) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
(๙) อุตสาหกรรมดิจิทัล
(๑๐) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(๑๑) การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก
(๑๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๑๓) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน
๑.๒ ผู้ติดตามซึ่งเป็นคู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของคนต่างด้าวตาม ๑.๑
ข้อ ๒ กาหนดคุณสมบัติ ภายใต้การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart
Visa) ของคนต่างด้าวตามข้อ 1 ที่ประสงค์จะยื่นขอรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการตรวจลงตราในแต่ละกลุ่ม
ดังนี้

๒
๒.๑ ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง
2.1.1 กรณีผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงทั่วไป
(๑) ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรอง
ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงานในเครือข่ายของศูนย์
บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center: STC)
(๒) ต้ อ งท างานในกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองว่ า เป็ น ธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรม
เป้าหมาย โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น
(๓) ต้องมีเงินได้เฉลี่ ยไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อเดือน หรือเทียบเท่ า
แต่ในกรณีที่มีสัญญาจ้างโดยวิสาหกิจเริ่มต้น หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกษียณอายุแล้วซึ่งได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีเงินได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 บาทต่อเดือน
(๔) ต้ อ งมี สั ญ ญาจ้ า งหรื อ สั ญ ญาบริ ก ารกั บ กิ จ การในประเทศหรื อ กิ จ การ
ในต่างประเทศ ซึ่งกาหนดให้ทางานในประเทศโดยมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ยื่นขอรับรอง
คุณสมบัติ
(๕) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
2.1.๒ กรณีผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา และ
สถาบันการฝึกอบรมเฉพาะทาง หรือบุคคลที่ให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute
Resolution)
(๑) กรณีเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองความเชี่ ย วชาญด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใ น
อุตสาหกรรมเป้าหมายจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ว่าจ้างหรือใช้ผู้เชี่ยวชาญ
(๒) กรณีเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันการ
ฝึกอบรมเฉพาะทางของภาคเอกชน ต้องได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงานในเครือข่ายของศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center: STC)
(๓) กรณี เ ป็ น บุ ค ลากรด้ า นการระงั บ ข้ อ พิ พ าททางเลื อ ก (Alternative
Dispute Resolution) ก าหนดให้ ส ถาบั น หรื อ ส านั ก งานอนุ ญ าโตตุ ล าการในประเทศ เช่ น สถาบั น
อนุ ญ าโตตุ ล าการ (Thailand Arbitration Center) สถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการ ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม
(Thai Arbitration Institute) เป็นต้น เป็นผู้รับรองว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องและเข้ามาเพื่อให้
บริการระงับข้อพิพาททางเลือกในราชอาณาจักร
(๔) ต้องมีสัญญาจ้างหรือสัญญาบริการ หรือหลักฐานแสดงความร่วมมือหรือ
การทางานกับ หน่ ว ยงานของรั ฐ สถาบั นอุดมศึกษา สถาบันการฝึ กอบรมเฉพาะทาง สถาบัน หรือส านักงาน
อนุญาโตตุลาการในประเทศแล้วแต่กรณี ซึ่งกาหนดให้ทางานในประเทศ
(๕) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
๒.๒ นักลงทุน
2.1.1 ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่า ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
(1) ต้องมีการลงทุนโดยตรงในนามของผู้ขอไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ในกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ หรือในบริษัทเงิน
ร่วมลงทุน (Venture Capital Company)

๓
(๒) ต้องมีการลงทุนโดยตรงในนามของผู้ขอไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทในวิสาหกิจ
เริ่ มต้ นหรื อ โครงการบ่ มเพาะ (Incubation) หรื อโครงการเร่ งการเติ บโต
(Accelerator)
ทั้งนี้ สามารถลงทุนได้มากกว่า 1 กิจการ และต้องคงการลงทุนดังกล่าวไว้ในวงเงินข้างต้น
ตลอดระยะเวลาทีไ่ ด้รับสิทธิอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)
2.2.2 กิจการที่ผู้ขอจะจัดตั้งขึ้นหรือรับการลงทุนของผู้ขอ จะต้องได้รับการรับรองว่าเป็น
กิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ และเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดย
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ สานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น
กรณีเป็นการลงทุนผ่านบริษัทเงินร่วมลงทุน (Venture Capital Company) จะต้อง
ได้รั บ การรั บ รองว่า มี การลงทุ น ในกิจ การที่ ใช้เ ทคโนโลยีเ ป็นฐานในกระบวนการผลิ ตหรื อ การให้ บริ ก ารใน
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย โดยหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่ร่ว มลงทุนหรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อ ง เช่น ส านักงานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่ งชาติ ส านักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงานส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น
กรณีเป็นการลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้นหรือโครงการบ่มเพาะ (Incubation) หรือโครงการ
เร่งการเติบโต (Accelerator) ต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ
(องค์การมหาชน) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น
2.2.3 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
๒.3 ผู้บริหารระดับสูง
(๑) ต้องมีเงินได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อเดือน หรือเทียบเท่า
(๒) ต้องมีวุฒิ การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์ การ
ทางานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี
(๓) ต้องมีสัญญาจ้างกับกิจการในประเทศ หรือมีสัญญาจ้างกับกิจการในต่างประเทศ
ซึ่งกาหนดให้ทางานในประเทศ ทั้งนี้ สัญญาจ้างดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่
ยื่นขอรับรองคุณสมบัติ
(๔) ต้องทางานในตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง เช่น ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
ในกิจการที่ได้รับการรับรองว่าเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิต หรือการให้บริการ โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น
(๕) ต้องทางานในกิจการที่ ได้รั บการรั บรองว่ าเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล เป็นต้น
(6) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
๒.4 ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น
2.4.1 กรณีได้รับอนุญาตมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
(๑) ต้องมีแผนการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นซึ่งใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็นส่วน
ส าคัญในการดาเนิ น ธุร กิจ ในประเทศ ซึ่งจะต้องได้รับการรั บรองโดยหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้ อง เช่น ส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นในลักษณะ Startup Camp

๔
ที่รับรองโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น
(๒) ต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พานักในประเทศ
(3) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
2.4.2 กรณีได้รับอนุญาตมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
(1) ต้องได้รับการรับรองการเข้าร่ว มโครงการบ่มเพาะ (Incubation) หรือ
โครงการเร่งการเติบโต (Accelerator) หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกันจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น
สานักงานนวั ตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการ
ดังกล่าวต้องอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในกรณีที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ ผู้ขอต้องได้รับการร่วมลงทุนจาก
ภาครัฐหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น
(๒) ต้องมีเงินฝากในบัญชีในประเทศไทยหรือในประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือมี
ถิ่นพานัก ไม่น้อยกว่า 600,000 บาท หรือเทียบเท่า ซึ่งถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงวันทีย่ ื่นคาขอ
กรณีมีคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องมีเงินฝากในบัญชีใน
ประเทศไทยหรือในประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือมีถิ่นพานัก เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 180,000 บาท หรือเทียบเท่า
ต่อคน ซึ่งถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
(3) ต้ อ งมี ก รมธรรม์ ป ระกั น สุ ข ภาพคุ้ ม ครองตลอดระยะเวลาที่ พ านั ก ใน
ประเทศทั้งสาหรับผู้ยื่นขอรับรองคุณสมบัติ และผู้ติดตามซึ่งเป็นคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
(4) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
2.4.3 กรณีได้รับอนุญาตมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
(1) ต้องจัดตั้งกิจการในประเทศที่ได้รั บการรับรองว่าเป็น วิส าหกิจเริ่ ม ต้ น
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น
(๒) ผู้ขอต้องมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
หรือเป็นกรรมการของบริษัททีไ่ ด้จัดตั้งและได้รับการรับรองใน (1)
(3) ต้องมีเงินฝากในบัญชีในประเทศไทยหรือในประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือมี
ถิ่นพานัก ไม่น้อยกว่า 600,000 บาท หรือเทียบเท่า ซึ่งถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
กรณีมีคู่ส มรสและบุตรที่ช อบด้ว ยกฎหมาย จะต้องมีเงินฝากในบัญชีใน
ประเทศไทยหรือในประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือมีถิ่นพานัก เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 180,000 บาท หรือเทียบเท่า
ต่อคน ซึ่งถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
(4) มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พานักในประเทศ
ทั้งสาหรับผู้ยื่นขอ Smart Visa คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
(5) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
๒.๕ ผู้ติดตามซึ่งเป็นคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของคนต่างด้าวตามข้อ 1.1
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

๕
ข้อ ๓ ให้คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ ได้รับสิทธิเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและ
สิทธิอื่นๆ ตามที่มกี ารอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
ทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามที่กระทรวงมหาดไทย สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด
ข้อ ๔ ให้คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1-2.4 ได้รับอนุญาตให้ทางานในราชอาณาจักร ซึ่งมิใช่
งานต้องห้ามสาหรับคนต่างด้าว โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทางานตามกฎหมายการบริหารจัดการการทางานของ
คนต่างด้าวตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้
(๑) การทางานในกิจการของเอกชนที่ได้รับการรับรองหรือหน่วยงานของรัฐในกรณีของ
ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง
(๒) การทางานในกิจการที่ได้รับการรับรอง ในกรณีของนักลงทุน
(๓) การทางานในกิจการที่ได้รับการรับรอง ในกรณีของผู้บริหารระดับสูง
(๔) การทางานหรือเข้าร่วมในโครงการหรือกิจการที่ได้รับการรับรอง ในกรณีของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเริ่มต้น
ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม การทางานตาม (1)-(4) จะต้องขอรับรองเพิ่มเติม
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(5) ผู้ติดตามซึ่งเป็นคู่สมรสของคนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1-2.4 (ยกเว้นคู่สมรส
ของคนต่างด้าวตามข้อ 2.4.1) และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเฉพาะของคนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1
(ผู้ เชี่ย วชาญทักษะสู ง ) ซึ่งมีอายุ ตั้งแต่สิ บแปดปี ให้ ได้รับอนุญาตทางานในราชอาณาจักรแต่ ไม่ เกินสิ ท ธิ ข อง
คนต่างด้าวที่ต้องติดตาม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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