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+3 New Categories

Smart Electronics

Affluent, Medical and 
Wellness Tourism

Next-Generation 
Automotive

Food for 
the Future

Agriculture and 
Biotechnology

Automation and 
Robotics

Aviation and 
Logistics

Biofuels and 
Biochemicals

Digital

Medical Hub

Environmental
Management and
Renewable Energy

Alternative
Dispute Resolution

Human Resource
Development in
Science and 
Technology

SMART Visa Program
SMART Visa is a new type of visa specially designed to attract highly skilled 
manpower, investors, executives and startups entrepreneurs wishing to work or 
invest in the following targeted industries in the Kingdom of Thailand. SMART 
Visa holders will be granted maximum 4-year permission to stay, exemption 
from the work permit requirement and entitled to additional privileges.

Targeted Industries

Types of  
SMART Visa
The following categories of SMART Visa will be 
allocated to SMART Visa applicants, depending on 
the purpose or activity that foreigners wish to conduct 
in the Kingdom of Thailand.

SMART T
(Talent)

SMART I
(Investor)

SMART E 
(Executive)

SMART S 
(Startup Entrepreneur)

SMART O 
(Other: Spouse and legitimate 
children of SMART Visa holders)

With More Relax 
Qualification
Minimum income of no less 
than 100,000 Baht/month 
or 50,000 Baht/month,  
in case of having contract 
with a startup, or being 
retired experts*

With More Relax 
Qualification
Minimum salary of no less 
than 200,000 Baht or 
equivalent per month 
(inclusive of other benefits 
and welfares)* With More Relax 

Qualification
Application for 2-year, 
1-year and 6-month visa 
are available*

With More Relax 
Qualification
Minimum investment of 
at least 5 million Baht*

* Please see tables under Qualification and 
Criteria section for more detail

With New 
Privilege for 
All Types of 
SMART Visa

Access to a fast-track 
service at international 

airports in Thailand



1. Maximum renewable 4-year visa, 
but not exceeding the employment/
service contract term 

2. No work permit required for 
working in the endorsed companies. 
In case of changes of jobs, 
additional endorsements in 
accordance with the relevant 
requirements must be obtained.

3. 90-day reporting to the Immigration 
at the One Stop Service Center 
extended to 1 year. 

4. No re-entry permit required.
5. Spouse and children granted the 

right to stay and work in Thailand 
with no work permit required 
(Children wishing to work must 
be at least 18 years. The jobs 
must not be on the prohibited 
list of occupations and professions 
for foreigners). 

6. Access to a fast-track service at 
international airports in Thailand 
(where available).   

1. Maximum renewable 4-year visa, 
but not exceeding the employment/
service contract term 

2. No work permit required for 
working with an entity or 
government agency. In case of 
changes of jobs, additional 
endorsements in accordance with 
the relevant requirements must 
be obtained.

3. 90-day reporting to the Immigration 
at the One Stop Service Center 
extended to 1 year. 

4. No re-entry permit required.
5. Spouse and children granted the 

right to stay and work in Thailand 
with no work permit required 
(Children wishing to work must 
be at least 18 years. The jobs 
must not be on the prohibited 
list of occupations and professions 
for foreigners). 

6. Access to a fast-track service at 
international airports in Thailand 
(where available).   

1. Minimum income of no less than 
100,000 Baht/month or equivalent. 
In case of experts having an 
employment contract with a 
startup, or retired experts having 
endorsements from a relevant 
agency, minimum income of no 
less than 50,000 Baht per month 
is required.

2. Having an employment or service 
contract with an entity in Thailand 
or overseas with an assignment 
to work in Thailand. The remaining 
term of such contract must be at 
least 1 year. 

3. Having expertise in science and 
technology relevant to the targeted 
industries and endorsed by an 
agency within the Strategic Talent 
Center (STC)’s network.

4. Employers in Thailand must be 
endorsed for being engaged in 
the targeted industries by relevant 
government agencies such as the 
National Innovation Agency (Public 
Organization) and Digital Economy 
Promotion Agency.

1. Being experts working for a 
government agency, a higher 
education institution and a 
specialized training institution, 
or those entering the Kingdom 
to deliver Alternative Dispute 
Resolution services.

2. Having an employment or service 
contract or a document showing 
cooperation or employment issued 
by a government agency, higher 
education institution, specialized 
training institution or arbitration 
institution such as the Thailand 
Arbitration Center, the Thailand 
Arbitration Institute etc. by which 
employment in Thailand is required.  

3. In case of experts working for a 
government agency, expertise 
in the fields of science and 
technology in the targeted 
industries must be endorsed by 
the hiring or employing government 
agency. 

4. In case of the experts working in 
a higher education institution 
and specialized training institution 
in the private sector, expertise 
in the fields of science and 
technology in the targeted 
industries must be certified by 
the employing agency in the 
Strategic Talent Center (STC)’s 
network. 

5. In case of the experts working in 
the field of Alternative Dispute 
Resolution, expertise in the 
relevant fields must be certified 
by an arbitration institute in the 
country.

Qualifications

Qualifications

Privileges

Privileges

SMART T 
(Talent) 
Highly skilled 
professionals in the 
targeted industries

General Case

Experts working in government agencies / higher education 
institutions / specialized training institutions / Alternative 
Dispute Resolution

Qualifications and 
Criteria



1. Maximum renewable 4-year visa.
2. No work permit required for 

working with an entity or 
government agency. In case of 
changes of jobs, additional 
endorsements in accordance with 
the relevant requirements must 
be obtained.

3. 90-day reporting to the Immigration 
at the One Stop Service Center 
extended to 1 year. 

4. No re-entry permit required.
5. Spouse and children granted 

permission to stay in Thailand. 
The spouse granted permission 
to work with no work permit 
required for the same duration 
as the SMART visa holder.

6. Access to a fast-track service at 
international airports in Thailand 
(where available).   

1. Minimum investment of either of 
the following amounts:
1.1 Directly investing in 

technology-based business 
in the targeted industries in 
Thailand, as an individual 
investor or through a venture 
capital company in Thailand 
for a total amount of at least 
20 million Baht.

1.2 Directly investing as an 
individual investor for a total 
amount of at least 5 million 
Baht in a startup or an 
incubation or accelerator 
program endorsed by relevant 
agencies.
The investor can invest in 
more than 1 business but 
must maintain the investment 
throughout the validity 
period of SMART Visa. 

2. The business to be set up or 
invested in must be certified as 
technology-based in manufacturing 
or delivering services in the 
targeted industries by relevant 
government agencies such as the 
National Innovation Agency (Public 
Organization), Digital Economy 
Promotion Agency, and National 
Science and Technology 
Development Agency.  

  

Qualifications

Privileges

SMART I (Investor) 
Investors in technology-based business in 
the targeted industries

1. Maximum renewable 4-year visa, 
but not exceeding the employment/
service contract term. 

2. No work permit required for 
working in the position or company 
certified by relevant agencies. In 
case of changes of jobs, additional 
endorsements in accordance with 
the relevant requirements must 
be obtained.

3. 90-day reporting to the Immigration 
at the One Stop Service Center 
extended to 1 year. 

4. No re-entry permit required.
5. Spouse and children granted 

permission to stay in Thailand. 
The spouse granted permission 
to work with no work permit 
required for the same duration 
as the SMART visa holder. 

6. Access to a fast-track service at 
international airports in Thailand 
(where available).     

1. Minimum income of no less than 
200,000 Baht/month or equivalent.  

2. Having a Bachelor’s degree or 
above or equivalent with at least 
10 years of work experience in 
the relevant fields.

3. Having an employment or service   
contract with an entity in Thailand 
or overseas with an assignment 
to work in Thailand. The remaining 
term of such contract must be at 
least 1 year.

4. Holding a senior management 
position such as Chairman or 
Managing Director. 

5. The employing companies must 
be certified as being technology-
based in manufacturing or 
delivering services in the targeted 
industries by relevant government 
agencies such as the National 
Innovation Agency (Public 
Organization), Digital Economy 
Promotion Agency, and National 
Science and Technology 
Development Agency.     

Qualifications Privileges

SMART E (Executive) 
Senior executives in technology-based 
companies in the targeted industries

3. In case of investing through a 
venture capital company, the 
investment must be certified by 
relevant agencies as being either 
a venture capital company investing 
in the technology-based business 
in manufacturing or delivering 
services in the targeted industries.



1. Maximum renewable 2-year visa.
2. No work permit required for 

working in the business certified 
by relevant agencies. In case of 
changes of jobs, additional 
endorsements in accordance with 
the relevant requirements must 
be obtained.

3. 90-day reporting to the Immigration 
at the One Stop Service Center 
extended to 1 year. 

4. No re-entry permit required.
5. Spouse and children granted 

permission to stay in Thailand. 
The spouse granted permission 
to work with no work permit 
required for the same duration 
as the Smart visa holder. 

6. Access to a fast -track service at 
international airports in Thailand 
(where available).   

1. Maximum 1-year visa, renewable 
for a term of up to 2 years if 
requirements are met (The applicant 
must be a shareholder owning 
25% of the registered capital or 
a director of the company certified 
as being in the targeted industries 
by relevant government agencies 
such as the National Innovation 
Agency (Public Organization) and 
Digital Economy Promotion 
Agency).

2. No work permit required for 
working in the business certified 
by relevant agencies. In case of 
changes of jobs, additional 
endorsements in accordance with 
the relevant requirements must 
be obtained.

3. 90-day reporting to the Immigration 
at the One Stop Service Center 
extended to 1 year. 

4. No re-entry permit required.
5. Spouse and children granted 

permission to stay in Thailand. 
The spouse granted permission 
to work with no work permit 
required for the same duration 
as the Smart visa holder. 

6. Access to a fast -track service at 
international airports in Thailand 
(where available).   

1. Having established a startup 
company in Thailand, certified as 
being the ones in the targeted 
industries by relevant government 
agencies such as the National 
Innovation Agency (Public 
Organization) and Digital Economy 
Promotion Agency.

2. Holding no less than 25% of the 
company’s registered capital or a 
position of a director of the 
abovementioned company. 

3. Having a deposit of no less than 
600,000 Baht or equivalent in a 
bank account in Thailand or in the 
country of his/her nationality or 
residence, which has been held for 
at least 3 months.    

4. In the case of being accompanied 
by spouses and children, an 
additional amount of deposit of no 
less than 180,000 Baht per person 
or equivalent is required in a bank 
account in Thailand or in the country 
of his/her nationality or residence, 
which has been held for at least 3 
months. 

5. Having health insurance covering 
the entire period of stay in Thailand 
for the applicant as well as spouse 
and children.

1. Attending an incubation or accelerator 
program or any other similar 
program which is in the targeted 
industries and certified by relevant 
government agencies such as the 
National Innovation Agency (Public 
Organization) and Digital Economy 
Promotion Agency.

2. In case of not participating in an 
incubator or a similar program, the 
applicant must either receive joint 
venture funding with the public 
sector or endorsed by relevant 
government agencies such as the 
Digital Economy Promotion Agency.

3. Having a deposit of no less than 
600,000 Baht or equivalent in a 
bank account in Thailand or in the 
country of his/her nationality or 
residence, which has been held for 
at least 3 months.    

4. In the case of being accompanied 
by spouses and children, an 
additional amount of deposit of no 
less than 180,000 Baht per person 
or equivalent is required in a bank 
account in Thailand or in the country 
of his/her nationality or residence, 
which has been held for at least 3 
months. 

5. Having health insurance covering 
the entire period of stay in Thailand 
for the applicant as well as spouse 
and children.

Qualifications

Qualifications

Privileges

Privileges

SMART S (Startup Entrepreneur) 
Technology-based startup entrepreneurs in 
the targeted industries

Application for 2-year visa: 
Foreigners who have already 
established a certified startup 
company in Thailand

Application for 1-year visa: Foreigners who have attended an incubation 
or accelerator program or any other similar program in the targeted industries 
or received joint venture funding from the public sector or endorsed by relevant 
government agencies



1. Maximum 6-month visa, renewable 
for a term of up to 2 years if 
requirements are met.

2. No work permits required for 
setting up a startup based on the 
endorsed plan and working for 
that startup, or participating in 
an endorsed startup promotion 
activity. In case of changes or 
additional activities, further 
approval or endorsement will be 
required.

3. 90-day reporting to the Immigration 
at the One Stop Service Center 
extended to 1 year. 

4. No re-entry permit required.
5. Access to a fast-track service at 

international airports in Thailand 
(where available).   

1. Having a plan to set up a tech 
startup in Thailand, which must be 
endorsed by relevant agencies 
such as the National Innovation 
Agency (Public Organization) or 
being engaged in an activity aimed 
to promote startups, or an activity 
similar to Startup Camp, endorsed 
by government agencies such as 
the Board of Investment and National 
Innovation Agency (Public 
Organization).

2. Having health insurance covering 
the entire period of stay in Thailand.

Qualifications Privileges

Application for 6-month visa: Foreigners who plan to set up a startup 
company in Thailand or engage in promotional activities for startups or Startup 
Camps

How to apply?
The applicants for SMART Visa must have qualifications according to the criteria 
specified by the office of the Board of Investment. Their qualifications will be verified 
by relevant agencies. After technical and non-technical endorsements have been 
obtained, the SMART Visa unit will then proceed to issue a letter of qualification 
endorsement which the applicant will bring to the Royal Thai Embassies or Royal 
Consulates (in case of residing overseas) or the Immigration Bureau at the One 
Stop Center for Visas and Work Permits or EEC Labour Administration Center in 
Chonburi in order to file for SMART Visa.



Procedures for Qualification 
Endorsement Application and 
SMART Visa Issuance 
1. Register for online qualification endorsement application for SMART Visa on 

https://smart-visa.boi.go.th and activate an online account through a confirmation 
e-mail.

2. Complete an application form for the type of SMART Visa you wish to apply 
(T, I, E, S, and O if any) and make sure that you have a PDF version of the 
required documents you will need to upload and submit after the application 
form and required documents are all uploaded. By completing the online 
application, you confirm that you have read, understood and accepted the 
qualification endorsement requirements.

3. After completing the online application, submit an application package (paper 
package) via airmail or in person either to SMART Visa Unit at One Stop Service 
Center for Visa and Work Permit (OSS) located at Chamchuri Square Building, 
Bangkok or to the Royal Thai Embassies/The Royal Thai Consulate Generals 
overseas. 

4. Within 30 working days after having received complete documents, OSS will 
notify the applicant, the Immigration, the Ministry of Foreign Affairs and the 
relevant agencies of the result of qualification endorsement application.

5. The qualified applicant can then proceed with applying for SMART Visa issuance 
at one of the following places, within 60 days from issuance date of the 
endorsement letter, which will be used as one of the supporting document for 
application. The processing fee is 10,000 Baht per year of visa permission (cash 
only).
• The Royal Thai Embassies/The Royal Thai Consulate Generals (in case of 

residing overseas) 
• The Immigration at One Stop Service Center for Visa and Work Permit (OSS), 

Chamchuri Square Building, Bangkok
• EEC Labour Administration Center in Chonburi.

Processing 
Time Frame

20
working

days

7
working

days

3
working

days

30
working

days 
in total

Within 60 
days from the 
issuance date 

of 
Endorsement 

Letter

Submit application and 
required documents for 

qualification endorsement 
for SMART Visa T, I, E, S + O 

(if any)

Bring the qualificaiton 
endorsement letter 
(valid for 60 days)

Forwarded

Applicant

Applicants

Online and SMART Visa Unit at 
One-Stop Center for Visas and 

Work Permits (OSS)

Technical 
Qualifications

Qualified / Not Qualified

Issues related to the 
Immigration Act

Confirmation of 
Occupations not

 Legally Prohibited

MFA, 
Immigration

Endorsement and Verification

Notification of Screening Result 

Results

1

2

3

4

5

Dept of 
Employment

Technical 
Endorsement 

Agencies

OSS

In case of residing
overseas

Thai Embassies or 
Thai Consulates

Residing 
overseas

Residing in
Thailand

• Pay fee
• Change of visa category to  

SMART Visa / Issuance of 
SMART Visa / Extension of  
SMART Visa

• Pay fee*
• Issuance of SMART Visa T, I, 

E, S + O (if any)

Thai Embassies/
Consulates

Immigration at OSS 
or EEC Labour 
Administration 

Center

* The fee may vary among Royal Thai Embassies/ Royal Thai Consulates



SMART Visa Extension 
Procedures
SMART Visa holders wishing to extend their SMART Visas must apply for a 
renewal of qualification endorsement at One Stop Service Center for Visa and 
Work Permit (OSS) at least 60 days before its expiry for the SMART Visa unit to 
follow the abovementioned endorsement process. Upon receiving an endorsement 
letter, foreigners can then have their SMART Visa renewed at the Immigration 
at One Stop Service Center for Visa and Work Permit (OSS) or at EEC Labour 
Administration Center in Chonburi.

Reporting Requirement
SMART Visa holders must report the address of current residence to the 
Immigration at One Stop Service Center for Visa and Work Permit (OSS) or at 
EEC Labour Administration Center in Chonburi on a yearly basis, counting from 
the date of receiving permission to stay in Thailand. This can be done 15 days 
before or 7 days after the due date. However, in the case of re-entering the 
Kingdom, the report is due in one year from the date of the latest arrival. 

In addition, SMART Visa holders must also report their current status to the 
SMART Visa Unit at One Stop Center for Visas and Work Permits on a yearly 
basis from the issuance date of SMART Visa.

Applicant

Applicant

SMART Visa holders are 
required to submit an 

application for 
qualification 

endorsement 60 days in 
advance of the expiry of 

the SMART visa.

MFA, 
Immigration

Technical 
Endorsement 

Agencies

Dept of 
Employment

Qualification 
Endorsement

OSS

Notification of Screening Result

Submit an application for 
visa extension

Immigration at OSS 
or EEC Labour 
Administration 

Center
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SMART Visa Unit 
One Stop Service Center for 
Visa and Work Permit (OSS)
18th Floor, Chamchuri Square Building,
Phayathai Road, Pathumwan, 
Bangkok 10330
Tel: +66 (0) 2209 1100 ext. 1109-1110
Fax: +66 (0) 2209 1194 
E-mail: smartvisa@boi.go.th
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สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

www.boi.go.th

สมาร์ท
วีซ่า

SMART VISA

หนุนไทยพัฒนาอตุสาหกรรมเป้าหมาย



อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
(Smart Electronics)

อุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส

(Aviation and
Logistics)

อุตสาหกรรม
การทองเที่ยวกลุมรายไดดี

และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Affluent, Medical and

Wellness Tourism)

อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ
(Biofuels and
Biochemicals)

อุตสาหกรรม
ยานยนตสมัยใหม

(Next-Generation
Automotive)

อุตสาหกรรม
หุนยนต

(Automation and
Robotics)

อุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร

(Food for the Future)

อุตสาหกรรม
การแพทยครบวงจร

(Medical Hub)

อุตสาหกรรม
ดิจิทัล

(Digital)

อุตสาหกรรม
การเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ
(Agriculture and
Biotechnology)

สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa)
ประเทศไทยได้มุง่เน้นการกระตุน้ให้เกดิการลงทนุในกจิการฐานความรูซ่ึ้งจะเป็นกลไกส�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
ทกัษะสงูและนกัลงทนุทีป่ระสงค์จะเข้ามาท�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 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปตามพระราช
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
ต้องขอรบัรองเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์
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
ต้องขอรบัรองเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์
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�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง 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



BTS
Phaya Thai

BTS
National Stadium

BTS Siam BTS
Chit Lom

BTS
Ratchadamri

BTS
Sala Daeng

Express Way

MBK
Center

Siam
Paragon

Central
World

Lumphini
Park

Chulalongkorn
Hospital

Chulalongkorn
University

Chamchuri
Square

Sathon Rd.

W
ire

le
ss

 R
d.

Ra
tc

ha
da

ph
is

ek
 - 

Ra
m

a 
3 

Rd
.

Ra
tc

hd
am

ri 
Rd

.

Rama 1 Rd.

Sukhumvit Rd.

Rama 4 Rd.

He
nr

y 
Du

na
nt

 R
d.

Ph
ay

a 
Th

ai
 R

d.

Surawong Rd.

Charoen Krung Rd.

Chao Phraya River

Si P
hraya Rd.

Si L
om Rd.

Express W
ay

Express W
ay

BTS
Chong Nonsi

BTS
Surasak

BTS
Saphan Taksin

BTS
Phleon 
Chit

BTS
Phrom 
Phong

BTS
Nana

BTS
Asoke

MRT
Sukhumvit

MRT
Queen Sirikit
National 
Convention
Center

MRT
Khlong Toei

MRT
Lumphini

MRT
Si Lom

MRT
Sam Yan

MRT
Hua
Lamphong

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

January 2018

Think Asia,  Invest Thailand



 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน 
มกรำคม 2561 

สมารท์วีซ่า (SMART Visa) 

ประเทศไทยได้มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกดิการลงทุนในกจิการฐานความรูซ้ึ่งจะเป็นกลไก
ส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิดว้ยนวตักรรม รฐับาลไทยไดเ้พิม่มาตรการเพื่อดงึดูดบุคลากรทีม่ทีกัษะ
และเทคโนโลยขีัน้สูงเขา้มาท างานและพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมายหรอือุตสาหกรรมทีเ่รยีกว่า S-Curve 
สมารท์วซี่า (SMART Visa) จงึไดร้บัการออกแบบขึน้มาเพื่อดงึดูดชาวต่างชาตทิี่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญทกัษะ
สูงด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีผู้บรหิารระดบัสูง นักลงทุน และผู้ประกอบการวสิาหกจิเริม่ต้น มี
ก าหนดจะเปิดตวัในวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2561 
 
สมารท์วีซ่า คืออะไร 

สมารท์วซี่า (SMART Visa) คอื วซี่าประเภทพเิศษที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อดงึดูดบุคลากร
ทกัษะสูงและนักลงทุนทีป่ระสงค์จะเขา้มาท างานหรอืลงทุนใน 10 S-Curve หรอือุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ ซึง่ไดแ้ก่ 

 อุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม ่(Next-Generation Automotive)  
 อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ (Smart Electronics)  
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดแีละการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ (Affluent, Medical and 

Wellness Tourism)  
 อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ (Agriculture and Biotechnology)  
 อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future)  
 อุตสาหกรรมระบบอตัโนมตัแิละหุ่นยนต ์(Automation and Robotics)  
 อุตสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส ์(Aviation and Logistics)  
 อุตสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ (Biofuels and Biochemicals)  
 อุตสาหกรรมดจิทิลั (Digital)  
 อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร (Medical Hub) 

ประเภท รหสัก ากบั วตัถปุระสงค/์กิจกรรม 

SMART 

T ผูเ้ชีย่วชาญทกัษะสงู (Talents / Highly-skilled 
Experts) 

I นกัลงทุน (Investors) 
E ผูบ้รหิารระดบัสงู (Senior executives)  
S ผูป้ระกอบการวสิาหกจิเริม่ต้น (Startup 

entrepreneurs) 
O คู่สมรสและบุตรทีช่อบดว้ยกฎหมาย ของผู้

ไดร้บัสทิธ ิSMART Visa  
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน 
มกรำคม 2561 

หลกัเกณฑแ์ละคณุสมบติั 

 

1) SMART "T" (Talents): ผู้เช่ียวชาญท่ีมีทกัษะสงูในสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีเข้า
มาท างานในอตุสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย 

คณุสมบติั สิทธิและประโยชน์ท่ีได้รบั 

1. มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 200,000 บาท/เดือน 
หรอืเทยีบเท่า (ไมร่วมค่าตอบแทนอื่น) 

2. มสีญัญาจ้างหรอืสญัญาบรกิาร ซึ่งมรีะยะเวลา
เหลอือยู่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรอืหลกัฐานความ
รว่มมอืกบัหน่วยงานของรฐั  

3. ต้องได้ร ับการรับรองความเชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยหน่วยงานของรฐั (ยกเว้นกรณี
ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ขา้มาท างานในหน่วยงานของรฐั) 

4. กิจการที่ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจะต้องได้รบัการ
รบัรองว่าเป็นธุรกจิในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
ประเทศไทย โดยหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั ใน
กรณีที่หน่วยงานของรฐัเป็นผู้ว่าจ้างหรือใช้
ผู้เชี่ยวชาญ ให้หน่วยงานนัน้เป็นผู้รบัรองว่า
เ ป็ นผู้ ด า เ นิ นกิ จกร รมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 

1. ได้ร ับ SMART “T” โดยมีระยะเวลาไม่เกิน
ระยะเวลาตามสญัญาจ้าง/สญัญาบรกิาร แต่
สงูสุดครัง้ละไมเ่กนิ 4 ปี  

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างานส าหรบัการท างาน
ในกิจการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้ร ับการ
รับรองจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องภายใต้
หลักเกณฑ์คุณสมบัติของวีซ่ าประเภท 
SMART “T”  

ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิ จะต้องขอ
รบัรองเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

3. รายงานตวัทุก 1 ปี (จากเดมิทุก 90 วนั)  

4. สามารถเดนิทางกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัร
อกีไดไ้มจ่ ากดัจ านวนครัง้ (Re-entry permit) 

5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รบั
สิทธิในการพ านักในประเทศไทย และการ
ท างานได้โดยโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตท างาน 
(บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายจะท างานได้นั ้น
จะต้องมีอายุตัง้แต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปตาม
พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 )  

ทัง้นี้ ต้องไม่เป็นการท างานต้องหา้มทีห่า้มคน
ต่างดา้วท า 
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2) SMART "I" (Investors): นักลงทุนต่างชาติท่ีลงทุนในกิจการท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นฐานใน
กระบวนการผลิตหรือการให้บริการและอยู่ในอตุสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย 

 

คณุสมบติั สิทธิประโยชน์ท่ีได้รบั 

1. มกีารลงทุนโดยตรงในนามบุคคลไม่น้อยกว่า 
20 ลา้นบาท ในกจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยเีป็นฐาน
ในกระบวนการผลติหรอืการให้บรกิารและอยู่
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยสามารถลงทุน
ไดม้ากกว่า 1 กจิการ  

2. ต้องคงการลงทุนดงักล่าวไว้ ตลอดระยะเวลา  
ทีถ่อื SMART Visa 

3. กิจการที่จะจดัตัง้ขึ้นหรอืรบัการลงทุนจะต้อง
ได้รบัการรบัรองว่าเป็นกจิการที่ใช้เทคโนโลยี
เป็นฐานในกระบวนการผลติหรอืการใหบ้รกิาร
และเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดย
หน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน
นวัตกรรมแห่ งชาติ  (องค์การมหาชน) 
ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั ส านักงาน
พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

1. ไดร้บั SMART “I” โดยมรีะยะเวลาครัง้ละไมเ่กนิ 4 ปี  

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างานส าหรบัการท างานใน
กจิการทีไ่ดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในกรณีทีเ่ปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิ จะต้องขอรบัรอง  
เพิม่เตมิตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

3. รายงานตวัทุก 1 ปี (จากเดมิทุก 90 วนั)  

4. สามารถเดนิทางกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรอกีได้
ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ (Re-entry permit) 

5. คู่สมรสและบุตรทีช่อบดว้ยกฎหมาย จะไดร้บัสทิธใิน
การพ านักในประเทศไทยเช่นเดยีวกบัผู้ได้รบัสทิธิ
หลกั  

6. คู่สมรสจะท างานไดโ้ดยไม่ต้องขอใบอนุญาตท างาน 
ทัง้นี้  ต้องไม่เป็นการท างานต้องห้ามที่ห้ามคน     
ต่างดา้วท า  

 
3) SMART “E” (Executives): ผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีท างานในกิจการท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นฐานใน

กระบวนการผลิตหรือการให้บริการและอยู่ในอตุสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย 
 

คณุสมบติั สิทธิประโยชน์ท่ีได้รบั 

1. มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 200,000 บาท/ 
เดอืน หรอืเทยีบเท่า (ไม่รวมค่าตอบแทน
อื่น) 

2. คุณวุฒกิารศึกษาระดบัปรญิญาตรีขึ้นไป 
และมีประสบการณ์ท างานในสายงานที่
เกีย่วขอ้งไมน้่อยกว่า 10 ปี 

 

1. ได้ร ับ  SMART “E”  โดยมีระยะ เวลาไม่ เกิน
ระยะเวลาตามสญัญาจา้ง แต่สูงสุดครัง้ละไม่เกิน 
4 ปี  

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างานส าหรบัการท างานใน
ต าแหน่งและกิจการที่ได้ร ับการรับรองจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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คณุสมบติั สิทธิประโยชน์ท่ีได้รบั 

3. มีสัญญาจ้างงานกับกิจการในไทยหรอืมี
สญัญาจ้างงานกับกิจการในต่างประเทศ 
ซึ่งก าหนดให้ท างานในประเทศไทย ทัง้นี้ 
สัญญ าก า ร จ้ า ง ง า นดั ง ก ล่ า ว ต้ อ ง มี
ระยะเวลาเหลอือยูไ่มน้่อยกว่า 1 ปี 

4. ท างานในต าแหน่งผู้บรหิารระดบัสูง เช่น 
ประธาน หรอื กรรมการผูจ้ดัการ  

5. กจิการในประเทศไทยทีว่่าจา้งจะตอ้งได้รบั
การรบัรองว่าเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยี
เ ป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการ
ให้บรกิาร และเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 
เ ช่ น  ส านั ก ง านนวัตก ร รมแห่ งชาติ  
(องค์การมหาชน) ส านักงานส่ง เสริม
เ ศ รษ ฐกิ จ ดิ จิทั ล  ส า นั ก ง า นพัฒน า
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จะต้องขอ
รบัรองเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

3. รายงานตวัทุก 1 ปี (จากเดมิทุก 90 วนั)  

4. สามารถเดนิทางกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรอกี
ไดไ้มจ่ ากดัจ านวนครัง้ (Re-entry permit) 

5. คู่สมรสและบุตรทีช่อบดว้ยกฎหมาย จะไดร้บัสทิธิ
ในการพ านักในประเทศไทยเช่นเดยีวกบัผู้ได้รบั
สทิธหิลกั  

6. คู่สมรสจะท างานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาต
ท างาน ทัง้นี้ ตอ้งไมเ่ป็นการท างานตอ้งหา้มทีห่า้ม
คนต่างดา้วท า 

 
4) SMART “S” (Startups): คนต่างชาติท่ีจะจดัตัง้วิสาหกิจเร่ิมต้นท่ีใช้เทคโนโลยีและอยู่ใน

อตุสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย 
 

คณุสมบติั สิทธิประโยชน์ท่ีได้รบั 

1. มเีงนิฝากประจ าในบญัชีที่เปิดในประเทศ
ไทยหรอืต่างประเทศที่มรีะยะเวลาเหลอือกี
ไม่ น้อยกว่า 1 ปี  และต้องไม่ น้อยกว่า 
600,000 บาท หรอืเทยีบเท่า  

2. กรณีมคีู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
จะต้องมีเงินฝากประจ าในบัญชีที่เปิดใน
ประเทศไทยหรอืต่างประเทศที่มรีะยะเวลา
เหลอือกีไม่น้อยกว่า 1 ปี เพิม่ขึน้อกีไม่น้อย
กว่า 180,000 บาท หรอืเทยีบเท่าต่อคน 

 

1. ไดร้บั SMART “S” โดยมรีะยะเวลาครัง้แรก 1 ปี 
และขยายใหค้รัง้ละไมเ่กนิ 2 ปี เมือ่ไดจ้ดัตัง้ธุรกจิ
ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประเทศไทยแลว้ 

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างานส าหรบัการท างานใน
ต าแหน่งและกิจการที่ได้ร ับการรับรองจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติม จะต้องขอ
รบัรองเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

3. รายงานตวัทุก 1 ปี (จากเดมิทุก 90 วนั)  
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คณุสมบติั สิทธิประโยชน์ท่ีได้รบั 

3. มกีรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครองตลอด
ระยะเวลาที่พ านักในประเทศไทย ทัง้
ส าหรบัผู้ยื่นขอ SMART Visa คู่สมรสและ
บุตรทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

4. ต้องได้รบัการรบัรองการเข้าร่วมโครงการ
บ่มเพาะ (Incubation) หรอืโครงการเร่งการ
เติบโต (Accelerator) หรือโครงการอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน จากหน่วยงานของรัฐที่
เกีย่วขอ้ง เช่น ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน)  ส านักงานส่ ง เสริม
เศรษฐกจิดจิทิลั ทัง้นี้ โครงการดงักล่าวต้อง
อยูใ่นอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

5. ในกรณีที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ 
ต้องได้ร ับการร่วมลงทุนจากภาครัฐหรือ
ได้ร ับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจ
ดจิทิลั 

6. ผู้ขอจะต้องจัดตัง้กิจการในประเทศไทย
ภายใน 1 ปี หลงัจากวนัที่ได้รบัอนุญาตให้
อยู่ชัว่คราวในราชอาณาจกัร และต้องไดร้บั
การรบัรองว่าเป็นธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยหน่วยงานของรฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
เช่น ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์าร
มหาชน) ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 
โดยจะต้องมสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน หรือเป็น
กรรมการของบรษิทั 

4. สามารถเดนิทางกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรอีก
ไดไ้มจ่ ากดัจ านวนครัง้ (Re-entry permit) 

5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รบัสทิธิ
ในการพ านักในประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้ได้รบั
สทิธหิลกั  

6. คู่สมรสจะท างานไดโ้ดยไม่ต้องขอใบอนุญาตท างาน 
ทัง้นี้ ต้องไม่เป็นการท างานต้องห้ามที่ห้ามคนต่าง
ดา้วท า 
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ขัน้ตอนการยื่นขอสมารท์วีซ่า 

ชาวต่างชาติที่พ านักอยู่นอกราชอาณาจกัรสามารถยื่นขอวซี่าประเภท SMART Visa ได้ 
และชาวต่างชาติที่พ านักอยู่ในประเทศไทยก็สามารถขอเปลี่ยนประเภทวซี่าเป็น  SMART Visa หากมี
คุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

ผู้ยื่นขอสมาร์ทวซี่าต้องมคีุณสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งจะต้องได้รบัการ
รบัรองคุณสมบตัโิดยหน่วยงานของรฐัที่ได้รบัมอบหมาย เช่น ต้องได้รบัการรบัรองความเชีย่วชาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทของการรบัรอง / 
หน่วยงานทีร่บัรอง มรีายละเอยีด ดงันี้ 

ประเภท ประเภทของการรบัรอง หน่วยงานรบัรอง 

Smart T 

 รบัรองผูเ้ช่ียวชาญทกัษะสูงด้าน S&T  

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

กรณีท างานในภาครฐั หน่วยงานของรฐัทีเ่ป็นผูว้่าจา้ง 

 รบัรองกิจการวา่อยู่ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย  

กรณีท างานในภาคเอกชน NIA/ depa 

กรณีท างานในภาครฐั หน่วยงานของรฐัทีเ่ป็นผูว้่าจา้ง 

Smart I  รบัรองว่าลงทุนในกิจการท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการ
ผลิตหรอืการให้บริการและเป็นธรุกิจในอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

สวทช./ NIA/ depa 

Smart E  รบัรองว่าเป็นท างานในกิจการท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นฐานใน
กระบวนการผลิตหรอืการให้บริการและเป็นธรุกิจใน
อตุสาหกรรมเป้าหมาย 

สวทช./ NIA/ depa 

Smart S 

 รบัรองการเข้ารว่มโครงการบม่เพาะ (Incubation) หรอืโครงการ
เรง่การเติบโต (Accelerator) หรอืโครงการอ่ืนในลกัษณะ
เดียวกนัท่ีได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานของรฐัท่ีเก่ียวข้อง หรอื 

NIA/ depa 

 ต้องได้รบัการรว่มลงทุนจากภาครฐั (กรณีท่ีไม่ได้เข้ารว่ม
โครงการบ่มเพาะ(Incubation) หรอืโครงการเรง่การเติบโต 
(Accelerator) )  

depa 

  รบัรองว่ากิจการท่ีจดัตัง้ขึน้อยู่ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย NIA/ depa 
 

กรณทีีไ่ดร้บัการรบัรองผ่านเกณฑค์ุณสมบตัแิลว้ หน่วย SMART Visa (ภายใตส้ านกังาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน) จะด าเนินการตรวจสอบขอ้ก าหนดอื่นๆ ก่อนที่จะออกหนังสอืรบัรอง
คุณสมบัติที่ผู้ยื่นขอสมาร์ทวีซ่าจะใช้ในการขอประทับตราตรวจลงตรา SMART Visa ที่สถาน
เอกอคัรราชทตู/ สถานกงสุลใหญ่ (กรณอียูต่่างประเทศ) หรอืทีส่ านกังานตรวจคนเข้าเมอืง (ศูนยบ์รกิารวี
ซ่าและใบอนุญาตท างาน อาคารจตุัรสัจามจรุ)ี 
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 ขัน้ตอนการย่ืนขอรบัรองคณุสมบติัประกอบการขอ SMART Visa 
 

 

        

1. ชาวต่างชาติยื่นขอรบัรองการเป็นผู้มสีทิธไิด้รบั SMART Visa ณ ศูนย์บรกิารวซี่าและใบอนุญาต
ท างาน (One Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS) อาคารจตุัรสัจามจุร ีหรอื
สถานเอกอคัรราชทตู/ สถานกงสุลใหญ่ 

2. ภายใน 3 วนัท าการหลงัจากได้รบัเอกสารหลกัฐานครบถ้วน OSS จะประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งเพื่อตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัขิองผูท้ีย่ ืน่ขอ SMART Visa 

3. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้ 2 แจง้ผลการพจิารณา/ ตรวจสอบให ้OSS ภายใน 20 วนัท าการ 
4. OSS (BOI) จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่ยื่นขอ SMART Visa หน่วยงานรับรองคุณสมบัติ 

ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง กระทรวงการต่างประเทศ และกรมการจดัหางาน ทราบถงึผลของการ
รบัรองคุณสมบตัภิายใน 7 วนัท าการ 

ทัง้นี้ กรอบระยะเวลาการท างานรวมทัง้สิน้ 30 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัที ่OSS ไดร้บัเอกสาร
หลกัฐานฉบบัสมบูรณ์ ส าหรบัผูท้ีถ่อืวซี่าประเภทอื่นจะต้องยื่นขอรบัการรบัรองคุณสมบตัลิ่วงหน้าอย่าง
น้อย 90 วนัก่อนระยะเวลาเดมิสิน้สุด 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน 
มกรำคม 2561 

การขอประทบัตราวีซ่า 

ผูท้ีไ่ดร้บัการรบัรองผา่นเกณฑค์ณุสมบตัแิลว้สามารถยืน่ขอประทบัตราตรวจลงตรา SMART  Visa ได้
ทีส่ถานเอกอคัรราชทตู/ สถานกงสุลใหญ่ ภายใน 60 วนั นับตัง้แต่วนัทีอ่อกหนงัสอืรบัรองผ่านเกณฑค์ุณสมบตัิ
จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ หากผูย้ ืน่ขอประทบัตราวซี่าพ านักอยูใ่นประเทศไทยสามารถยื่น
ขอวซี่าประเภท SMART Visa ได้ทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง ศูนย์บรกิารวซี่าและใบอนุญาตท างาน (One 
Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS) อาคารจตัุรสัจามจุร ี

 

 
 

การขอขยายระยะเวลาการอยู่ต่อภายในราชอาณาจกัร 

ผูไ้ดร้บัสทิธ ิSMART Visa อยูแ่ลว้ ยืน่ค ารอ้งขอขยายระยะเวลาการอยูต่่อภายในราชอาณาจกัร กอ่น
ระยะเวลาเดมิสิน้สดุ 90 วนั 
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การรายงานข้อมลู 

ผูถ้อื SMART Visa ตอ้งยืน่เอกสารหลกัฐานแสดงสถานภาพและขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัทกุๆปี หลงัจากวนัทีไ่ดร้บั
อนุญาตใหอ้ยูช่ ัว่คราวในราชอาณาจกัร ณ หน่วย SMART Visa ศนูยบ์รกิารวซี่าและใบอนุญาตท างาน (One 
Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS) อาคารจตัุรสัจามจรุ ี

 

สอบถามและรบับริการ 
 
หน่วย SMART Visa 
ศนูยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน  
(One Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS) 
อาคารจตุัรสัจามจรุ ีชัน้ที ่18 
เลขที ่319 ถนนพญาไท  
แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั  
กรงุเทพฯ 10330 
โทร. 0 2209 1100 ต่อ 1109 – 1110 
โทรสาร 0 209 1199 
Email: smartvisa@boi.go.th 
Website: www.boi.go.th 
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