Thailand’s

SMART

VISA

Attracting Foreign Talents &
Technologies

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 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.

Automation and
Robotics

Smart Electronics

Agriculture and
Biotechnology
Food for
the Future

Human Resource
Development in
Science and
Technology

(Investor)

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

SMART E
(Executive)

(Startup Entrepreneur)

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

SMART O

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

Biofuels and
Biochemicals

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

Digital

Medical Hub

+3 New Categories
Alternative
Dispute Resolution

(Talent)

SMART S

Aviation and
Logistics

Afﬂuent, Medical and
Wellness Tourism

SMART T
SMART I

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

Targeted Industries
Next-Generation
Automotive

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*

Environmental
Management and
Renewable Energy

With New
Privilege for
All Types of
SMART Visa
Access to a fast-track
service at international
airports in Thailand

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

Qualifications and
Criteria

Privileges

Qualifications
1.

SMART T
(Talent)

Highly skilled
professionals in the
targeted industries

2.

General Case
Privileges

Qualifications
1.

2.

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.
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.

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).

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.
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.

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).

SMART I

(Investor)

Investors in technology-based business in
the targeted industries
Qualifications
1.

Minimum investment of either of
the following amounts:

3.

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.

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.

Privileges
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.

SMART E

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.

4.

No re-entry permit required.

5.

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).

Privileges

Qualifications

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

3.

(Executive)

Senior executives in technology-based
companies in the targeted industries

Holding a senior management
position such as Chairman or
Managing Director.
The employing companies must
be certified as being technologybased 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.

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).

SMART S

(Startup Entrepreneur)

Technology-based startup entrepreneurs in
the targeted industries
Application for 2-year visa:

Application for 1-year visa: Foreigners who have attended an incubation

Foreigners who have already
established a certified startup
company in Thailand

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
Qualifications
Privileges

Qualifications
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.

5.

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

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.

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.

4.

5.

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

Privileges
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).

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
Privileges

Qualifications
1.

2.

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

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).

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.
2.

3.

4.
5.

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.
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.
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.
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.
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.

In case of residing
overseas

Applicant

Processing
Time Frame

Submit application and
required documents for
qualification endorsement
for SMART Visa T, I, E, S + O
(if any)

1
3
working
days

Online and SMART Visa Unit at
One-Stop Center for Visas and
Work Permits (OSS)
Forwarded

Thai Embassies or
Thai Consulates

2

Technical
Qualifications

Endorsement and Verification

Issues related to the
Immigration Act

3

Confirmation of
Occupations not
Legally Prohibited

20
working
days

Results
OSS

4

7
working
days

Qualified / Not Qualified
Bring the qualificaiton
endorsement letter
(valid for 60 days)

Notification of Screening Result

Applicants

Residing in
Thailand

5

Technical
Endorsement
Agencies

MFA,
Immigration

Dept of
Employment

30
working
days
in total

Residing
overseas

Immigration at OSS
or EEC Labour
Administration
Center

Thai Embassies/
Consulates

• 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)

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

Within 60
days from the
issuance date
of
Endorsement
Letter

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.

Applicant

OSS

SMART Visa holders are
required to submit an
application for
qualification
endorsement 60 days in
advance of the expiry of
the SMART visa.

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.

Qualification
Endorsement

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.

Notification of Screening Result

Technical
Endorsement
Agencies

MFA,
Immigration

Applicant

Submit an application for
visa extension
Immigration at OSS
or EEC Labour
Administration
Center

Dept of
Employment
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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
Think Asia, Invest Thailand

January 2019

Express Way

Ratchadaphisek - Rama 3 Rd.

Rama 1 Rd.

BTS Siam

MRT
Sukhumvit

Sukhumvit Rd.

Wireless Rd.

Central
World

n

Siam
Paragon

Ratchdamri Rd.

BTS
Phaya Thai
BTS
National Stadium

BTS
Phrom
Phong

MRT
Queen Sirikit
National
Convention
Center

MRT
Khlong Toei

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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SMART VISA

สมาร์ท
วีซ่า

หนุนไทยพัฒนาอตุสาหกรรมเป้าหมาย

สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa)

ประเภทของสมาร์ทวีซ่า

ประเทศไทยได้มง
ุ่ เน้นการกระตุน
้ ให้เกิดการลงทุนในกิจการฐานความรูซ
้ ง
ึ่ จะเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม รัฐบาลไทยได้เพิ่มมาตรการเพื่อดึงดูดบุคลากร
ทีม
่ ท
ี ก
ั ษะและเทคโนโลยีขน
ั้ สูงเข้ามาท�ำงานและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออุตสาหกรรม
ที่เรียกว่า S-Curve สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) จึงได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อดึงดูด
ชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารระดับสูง
นักลงทุน และผูป
้ ระกอบการวิสาหกิจเริม
่ ต้น มีกำ� หนดจะเปิดตัวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

SMART

T

สมาร์ทวีซ่า คืออะไร
สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) คือ วีซ่าประเภทพิเศษที่ก�ำหนดขึ้นมาเพื่อดึงดูดบุคลากร
ทักษะสูงและนักลงทุนทีป
่ ระสงค์จะเข้ามาท�ำงานหรือลงทุนใน 10 S-Curve หรืออุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง
(Talents / Highly-skilled
Experts)
SMART

I

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

นักลงทุน
(Investors)
อุตสาหกรรม
ยานยนตสมัยใหม
(Next-Generation
Automotive)

อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ การทองเที่ยวกลุมรายไดดี
(Smart Electronics) และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Afﬂuent, Medical and
Wellness Tourism)

อุตสาหกรรม
การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
(Agriculture and
Biotechnology)

SMART

E

SMART
Visa

ผู้บริหารระดับสูง
(Senior executives)

อุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร
(Food for the Future)

SMART

อุตสาหกรรม
หุนยนต
(Automation and
Robotics)

อุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส
(Aviation and
Logistics)

อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ
(Biofuels and
Biochemicals)

อุตสาหกรรม
ดิจิทัล
(Digital)

อุตสาหกรรม
การแพทยครบวงจร
(Medical Hub)

S

ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น
(Startup entrepreneurs)

SMART

O

คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
ของผู้ได้รับสิทธิ SMART Visa

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ
SMART “T” (Talents): ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงในสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เข้ามาท�ำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย
สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ

คุณสมบัติ
1.

มีเงินเดือนไม่นอ
้ ยกว่า 200,000 บาท/
เดื อ น หรื อ เที ย บเท่ า (ไม่ ร วมค่ า
ตอบแทนอื่น)

2.

มีสัญญาจ้างหรือสัญญาบริการ ซึ่ง
มีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ปี
หรื อ หลั ก ฐานความร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานของรัฐ

3.

ต้องได้รบ
ั การรับรองความเชีย
่ วชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงาน
ของรัฐ (ยกเว้นกรณีผู้เชี่ยวชาญที่
เข้ามาท�ำงานในหน่วยงานของรัฐ)

4.

SMART

T

Talents

กิจการทีว
่ า่ จ้างผูเ้ ชีย
่ วชาญจะต้องได้
รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ว ่ า เ ป ็ น ธุ ร กิ จ ใ น
อุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย
โดยหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข้อง เช่น
ส� ำ นั ก ง า น น วั ต ก ร ร ม แ ห ่ ง ช า ติ
(องค์การมหาชน) ส�ำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจท
ิ ล
ั ในกรณีทห
ี่ น่วยงาน
ของรัฐเป็นผูว้ า่ จ้างหรือใช้ผเู้ ชีย
่ วชาญ
ให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้รับรองว่าเป็น
ผู ้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

1.

ได้รับ SMART “T” โดยมีระยะเวลา
ไม่ เ กิ น ระยะเวลาตามสั ญ ญาจ้ า ง/
สัญญาบริการ แต่สง
ู สุดครัง
้ ละไม่เกิน
4 ปี

2.

ไม่ต้องขอใบอนุญาตท�ำงานส�ำหรับ
การท�ำงานในกิจการหรือหน่วยงาน
ของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลัก
เกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ข องวี ซ ่ า ประเภท
SMART “T”
ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
จะต้องขอรับรองเพิ่มเติมตามหลัก
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3.

รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน)

4.

สามารถเดิ น ทางกลั บ เข้ า มาในราช
อาณาจักรอีกได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง
(Re-entry permit)

5.

คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
จะได้รบ
ั สิทธิในการพ�ำนักในประเทศไทย
และการท�ำงานได้โดยโดยไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตท�ำงาน (บุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายจะท�ำงานได้นั้นจะต้องมีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปตามพระราช
บัญญัตค
ิ ม
ุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541)
ทัง
้ นี้ ต้องไม่เป็นการท�ำงานต้องห้าม
ที่ห้ามคนต่างด้าวท�ำ

SMART “I” (Investors): นักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการและอยู่ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย
คุณสมบัติ
1.

SMART

I

Investors

มีการลงทุนโดยตรงในนามบุคคล
ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ในกิจการที่
ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการ
ผลิ ต หรื อ การให้ บ ริ ก ารและอยู ่ ใ น
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยสามารถ
ลงทุนได้มากกว่าหนึ่งกิจการ

2.

ต้องคงการลงทุนดังกล่าวไว้ ตลอด
ระยะเวลาที่ถือ SMART Visa

3.

กิจการทีจ
่ ะจัดตัง
้ ขึน
้ หรือรับการลงทุน
จะต้องได้รบ
ั การรับรองว่าเป็นกิจการ
ทีใ่ ช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการ
ผลิตหรือการให้บริการและเป็นธุรกิจ
ในอุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย โดย
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น
ส� ำ นั ก ง า น น วั ต ก ร ร ม แ ห ่ ง ช า ติ
(องค์การมหาชน) ส�ำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ
1.

ได้รับ SMART “I” โดยมีระยะเวลา
ครั้งละไม่เกิน 4 ปี

2.

ไม่ต้องขอใบอนุญาตท�ำงานส�ำหรับ
การท� ำ งานในกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การ
รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีทเี่ ปลีย
่ นแปลงหรือเพิม
่ เติม จะ
ต้องขอรับรองเพิม
่ เติมตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง

3.

รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน)

4.

สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราช
อาณาจักรอีกได้ไม่จำ� กัดจ�ำนวนครัง
้
(Re-entry permit)

5.

คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
จะได้รบ
ั สิทธิในการพ�ำนักในประเทศไทย
เช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิหลัก

6.

คู่สมรสจะท�ำงานได้โดยไม่ต้องขอ
ใบอนุ ญ าตท� ำ งาน ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่
เป็นการท�ำงานต้องห้ามที่ห้ามคน
ต่างด้าวท�ำ

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

คุณสมบัติ

SMART

E

Executives

1.

มีเงินเดือนไม่นอ
้ ยกว่า 200,000 บาท/
เดื อ น หรื อ เที ย บเท่ า (ไม่ ร วมค่ า
ตอบแทนอื่น)

1.

ได้รับ SMART “E” โดยมีระยะเวลา
ไม่เกินระยะเวลาตามสัญญาจ้าง แต่
สูงสุดครั้งละไม่เกิน 4 ปี

2.

คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป และมีประสบการณ์ท�ำงานใน
สายงานทีเ่ กีย
่ วข้องไม่นอ
้ ยกว่า 10 ปี

2.

3.

มีสัญญาจ้างงานกับกิจการในไทย
หรือมีสัญญาจ้างงานกับกิจการใน
ต่างประเทศ ซึ่งก�ำหนดให้ท�ำงานใน
ประเทศไทย ทัง
้ นี้ สัญญาการจ้างงาน
ดั ง กล่ า วต้ อ งมี ร ะยะเวลาเหลื อ อยู ่
ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ไม่ต้องขอใบอนุญาตท�ำงานส�ำหรับ
การท�ำงานในต�ำแหน่งและกิจการทีไ่ ด้
รั บ การรั บ รองจากหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง

4.

ท�ำงานในต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
เช่น ประธาน หรือ กรรมการผูจ
้ ด
ั การ

5.

กิจการในประเทศไทยทีว
่ า่ จ้างจะต้อง
ได้รับการรับรองว่าเป็นกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิต
หรือการให้บริการ และเป็นธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

ในกรณีทเี่ ปลีย
่ นแปลงหรือเพิม
่ เติม จะ
ต้องขอรับรองเพิม
่ เติมตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
3.

รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน)

4.

สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราช
อาณาจักรอีกได้ไม่จำ� กัดจ�ำนวนครัง
้
(Re-entry permit)

5.

คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
จะได้รบ
ั สิทธิในการพ�ำนักในประเทศไทย
เช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิหลัก

6.

คู่สมรสจะท�ำงานได้โดยไม่ต้องขอ
ใบอนุ ญ าตท� ำ งาน ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่
เป็นการท�ำงานต้องห้ามที่ห้ามคน
ต่างด้าวท�ำ

SMART “S” (Startups): คนต่างชาติที่จะจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้
เทคโนโลยีและอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย
สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ

คุณสมบัติ
1.

มี เ งิ น ฝากประจ� ำ ในบั ญ ชี ที่ เ ปิ ด ใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศทีม
่ รี ะยะเวลา
เหลืออีกไม่นอ
้ ยกว่า 1 ปี และต้องไม่นอ
้ ย
กว่า 600,000 บาท หรือเทียบเท่า

1.

ได้รับ SMART “S” โดยมีระยะเวลา
ครัง
้ แรก 1 ปี และขยายให้ครัง
้ ละไม่เกิน
2 ปี เมื่อได้จัดตั้งธุรกิจที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในประเทศไทยแล้ว

2.

กรณี มี คู ่ ส มรสและบุ ต รที่ ช อบด้ ว ย
กฎหมาย จะต้ อ งมี เ งิ น ฝากประจ� ำ
ในบั ญ ชี ที่ เ ปิ ด ในประเทศไทยหรื อ
ต่ า งประเทศที่ มี ร ะยะเวลาเหลื อ อี ก
ไม่น้อยกว่า 1 ปี เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า
180,000 บาท หรือเทียบเท่าต่อคน

2.

ไม่ต้องขอใบอนุญาตท�ำงานส�ำหรับ
การท�ำงานในต�ำแหน่งและกิจการทีไ่ ด้
รั บ การรั บ รองจากหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง

3.

4.

SMART

S

Startups

มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครอง
ตลอดระยะเวลาที่พ�ำนักในประเทศไทย
ทัง้ ส�ำหรับผูย
้ น
ื่ ขอ SMART Visa คูส
่ มรส
และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
ต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองการเข้ า ร่ ว ม
โครงการบ่มเพาะ (Incubation) หรือ
โครงการเร่งการเติบโต (Accelerator)
หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน
จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องอยู่
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

5.

ในกรณีทไี่ ม่ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ
ต้องได้รับการร่วมลงทุนจากภาครัฐ
หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ส� ำ นั ก งาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

6.

ผูข
้ อจะต้องจัดตัง
้ กิจการในประเทศไทย
ภายใน 1 ปี หลังจากวันทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาต
ให้อยูช
่ วั่ คราวในราชอาณาจักร และต้อง
ได้ รั บ การรั บ รองว่ า เป็ น ธุ ร กิ จ อยู ่ ใ น
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงาน
ของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ส� ำ นั ก งาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจท
ิ ล
ั โดย
จะต้องมีสถานะเป็นผูถ
้ อ
ื หุน
้ ไม่นอ
้ ยกว่า
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน หรือเป็น
กรรมการของบริษัท

ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
จะต้องขอรับรองเพิ่มเติมตามหลัก
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3.

รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน)

4.

สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราช
อาณาจักรอีกได้ไม่จำ� กัดจ�ำนวนครัง
้
(Re-entry permit)

5.

คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
จะได้รบ
ั สิทธิในการพ�ำนักในประเทศไทย
เช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิหลัก

6.

คู่สมรสจะท�ำงานได้โดยไม่ต้องขอใบ
อนุญาตท�ำงาน ทัง
้ นี้ ต้องไม่เป็นการ
ท�ำงานต้องห้ามทีห
่ า้ มคนต่างด้าวท�ำ

ขั้นตอนการยื่นขอสมาร์ทวีซ่า
ชาวต่างชาติที่พ�ำนักอยู่นอกราชอาณาจักรสามารถยื่นขอวีซ่าประเภท SMART Visa ได้ และ
ชาวต่างชาติทพ
ี่ ำ� นักอยูใ่ นประเทศไทยก็สามารถยืน
่ ขอวีซา่ ประเภท SMART Visa หากมีคณ
ุ สมบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ผูย
้ น
ื่ ขอสมาร์ทวีซา่ ต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ทก
ี่ ำ� หนด ซึง
่ จะต้องได้รบ
ั การรับรอง
คุณสมบัติโดยหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย เช่น ต้องได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทของการ
รับรอง / หน่วยงานที่รับรอง มีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท

ประเภทของการรับรอง

หน่วยงานรับรอง

ขั้นตอนการยื่นขอรับรองคุณสมบัติ
ประกอบการขอ SMART Visa

3
วันท�ำการ

Smart T

- กรณีท�ำงานในภาคเอกชน

สวทช./ วช./ วว./
depa

- กรณีท�ำงานในภาครัฐ

หน่วยงานของรัฐที่
เป็นผู้ว่าจ้าง

20
วันท�ำการ

- กรณีท�ำงานในภาครัฐ

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

หน่วย SMART Visa ที่ OSS
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ท�ำงาน

หน่วยงานรับรองคุณสมบัติ
สวทช./ สนช./ DEPA/
วช./ วว.

• รับรองกิจการว่าอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- กรณีท�ำงานในภาคเอกชน

NIA/ depa

สวทช./ NIA/ depa

Smart E

• รับรองว่าเป็นท�ำงานในกิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีเป็น
ฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการและ
เป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สวทช./ NIA/ depa

สถานเอกอัคราชทูต/
สถานกงสุลใหญ่

ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์
กต.
ตรวจสอบ Blacklist/ Watch list
สตม.

ตรวจสอบว่าไม่เป็นการ
ท�ำงานต้องห้าม
กรมการจัดหางาน

แจ้งผลการพิจารณา
OSS

หน่วยงานของรัฐที่
เป็นผู้ว่าจ้าง

• รับรองว่าลงทุนในกิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
ในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการและเป็น
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ผ่าน กต.

ประสานงาน

3

Smart I

Smart S

1

2

• รับรองผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงด้าน S&T

กรณีอยู่ต่างประเทศ

ชาวต่างชาติ

ระยะเวลา
ด�ำเนินงาน

4
7
วันท�ำการ

พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ
(ผ่าน/ ไม่ผ่านเกณฑ์)
แจ้งผลการพิจารณา

รวม
30 วันท�ำการ

• รับรองการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ (Incubation)
หรือโครงการเร่งการเติบโต (Accelerator) หรือ
โครงการอืน
่ ในลักษณะเดียวกันทีไ่ ด้รบ
ั การรับรอง
จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือ

NIA/ DEPA

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

DEPA

• รับรองว่ากิจการที่จัดตั้งขึ้นอยู่ในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย

NIA/ DEPA

กรณีที่ได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้ว หน่วย SMART Visa (ภายใต้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) จะด�ำเนินการตรวจสอบข้อก�ำหนดอืน
่ ๆ ก่อนทีจ
่ ะออกหนังสือ
รับรองคุณสมบัติที่ผู้ยื่นขอสมาร์ทวีซ่าจะใช้ในการขอประทับตราตรวจลงตรา SMART Visa ที่
สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ (กรณีอยู่ต่างประเทศ) หรือที่ส�ำนักงานตรวจคน
เข้าเมือง (ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี)

ชาวต่างชาติ

หน่วยงานรับรอง
คุณสมบัติ

กต./ สตม.

กรมการ
จัดหางาน

ค�ำอธิบายขั้นตอนการยื่นขอรับรองคุณสมบัติ
ประกอบการขอ SMART Visa

การขอขยายระยะเวลาการอยู่ต่อ
ภายในราชอาณาจักร

1.

ชาวต่างชาติยื่นขอรับรองการเป็นผู้มีสิทธิได้รับ SMART Visa ณ ศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตท�ำงาน (One Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS)
อาคารจัตุรัสจามจุรี หรือสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่

ผูไ้ ด้รบ
ั สิทธิ SMART Visa อยูแ่ ล้ว ยืน
่ ค�ำร้องขอขยายระยะเวลาการอยูต
่ อ
่ ภายในราชอาณาจักร
ก่อนระยะเวลาเดิมสิ้นสุด 90 วัน

2.

ภายใน 3 วันท�ำการหลังจากได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน OSS จะประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องเพือ
่ ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัตข
ิ องผูท
้ ย
ี่ น
ื่ ขอ SMART Visa

3.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 2 แจ้งผลการพิจารณา/ ตรวจสอบให้ OSS ภายใน
20 วันท�ำการ

4.

OSS (BOI) จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่ยื่นขอ SMART Visa หน่วยงานรับรอง
คุณสมบัติ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศ และกรมการจัดหางาน
ทราบถึงผลของการรับรองคุณสมบัติภายใน 7 วันท�ำการ

ชาวต่างชาติ

OSS

พิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ

ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาการท�ำงานรวมทัง
้ สิน
้ 30 วันท�ำการ นับตั้งแต่วน
ั ที่ OSS ได้รบ
ั เอกสาร
หลักฐานฉบับสมบูรณ์ ส�ำหรับผู้ที่ถือวีซ่าประเภทอื่นจะต้องยื่นขอรับการรับรองคุณสมบัติ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 90 วันก่อนระยะเวลาเดิมสิ้นสุด

การขอประทับตราวีซ่า

กรณีอยู่ในประเทศ

ชาวต่างชาติ

สตม.(OSS)

ได้รับแจ้งผลผ่านการกลั่นกรอง
คุณสมบัติ SMART Visa จากศูนย์
SMART Visa (BOI)

กรณีอยู่ต่างประเทศ
• ประทับตราตรวจลงตรา
SMART Visa
• ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราช
อาณาจักรตามระยะเวลาที่ได้รับ
การตรวจลงตรา SMART Visa

สถานเอกอัคราชทูต/
สถานกงสุลใหญ่

แจ้งผลการพิจารณา

หน่วยงานรับรอง
คุณสมบัติ

ผูท
้ ไี่ ด้รบ
ั การรับรองผ่านเกณฑ์คณ
ุ สมบัตแิ ล้วสามารถยืน
่ ขอประทับตราตรวจลงตรา SMART
Visa ได้ทส
ี่ ถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ ภายใน 60 วัน นับตัง
้ แต่วน
ั ทีอ
่ อกหนังสือ
รับรองผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หากผู้ยื่นขอ
ประทับตราวีซา่ พ�ำนักอยูใ่ นประเทศไทยสามารถยืน
่ ขอวีซา่ ประเภท SMART Visa ได้ทส
ี่ ำ� นักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน (One Stop Service Center for
Visa and Work Permit: OSS) อาคารจัตุรัสจามจุรี

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

ผู้ได้รับสิทธิ SMART Visa
อยู่แล้ว ยื่นค�ำร้องขอขยาย
ระยะเวลาการอยู่ต่อภายใน
ราชอาณาจักร ก่อนระยะ
เวลาเดิมสิ้นสุด 90 วัน
พร้อมเอกสารหลักฐานแสดง
สถานภาพและข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันด้วย

ชาวต่างชาติ

กต./ สตม.

กรมการจัดหางาน

ยื่นขอขยายระยะเวลาการอยู่ต่อ

สตม. (OSS)

การรายงานข้อมูล
ผูถ
้ ือ SMART Visa ต้องยืน
่ เอกสารหลักฐานแสดงสถานภาพและข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันทุกๆปี
หลังจากวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวในราชอาณาจักร ณ หน่วย SMART Visa
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน (One Stop Service Center for Visa and Work
Permit: OSS) อาคารจัตุรัสจามจุรี
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หน่วย SMART Visa

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�ำงาน (OSS)
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 18
เลขที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
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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
ทักษะสูงและนักลงทุนทีป่ ระสงค์จะเข้ามาทางานหรือลงทุนใน 10 S-Curve หรืออุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ของประเทศ ซึง่ 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)
ประเภท

SMART

รหัสกากับ
T
I
E
S
O

วัตถุประสงค์/กิ จกรรม
ผูเ้ ชีย่ วชาญทักษะสูง (Talents / Highly-skilled
Experts)
นักลงทุน (Investors)
ผูบ้ ริหารระดับสูง (Senior executives)
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจเริม่ ต้น (Startup
entrepreneurs)
คู่สมรสและบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมาย ของผู้
ได้รบั สิทธิ SMART Visa
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
มกรำคม 2561

2

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
1) SMART "T" (Talents): ผู้เชี่ ยวชาญที่ มีทกั ษะสูงในสาขาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้า
มาทางานในอุตสาหกรรมเป้ าหมายในประเทศไทย
คุณสมบัติ

สิ ทธิ และประโยชน์ ที่ได้รบั

1. มีเงินเดือนไม่น้ อยกว่ า 200,000 บาท/เดือน
หรือเทียบเท่า (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)

1. ได้ ร ับ SMART “T” โดยมีร ะยะเวลาไม่ เ กิ น
ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง/สัญญาบริการ แต่
สูงสุดครัง้ ละไม่เกิน 4 ปี
2. มีสญ
ั ญาจ้างหรือสัญญาบริการ ซึ่งมีระยะเวลา
เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือหลักฐานความ 2. ไม่ต้องขอใบอนุ ญาตทางานสาหรับการทางาน
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
ในกิจการหรือหน่ วยงานของรัฐที่ได้ร ับการ
รับ รองจากหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายใต้
3. ต้ อ งได้ ร ับ การรับ รองความเชี่ ย วชาญด้ า น
หลั ก เกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ข องวี ซ่ า ประเภท
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุ ตสาหกรรม
SMART “T”
เป้ าหมาย โดยหน่ วยงานของรัฐ (ยกเว้นกรณี
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐ)

ในกรณีท่เี ปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติม จะต้องขอ
รับรองเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง

4. กิจการที่ว่ าจ้างผู้เชี่ยวชาญจะต้องได้ร บั การ
รับรองว่าเป็ นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้ าหมายใน 3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน)
ประเทศไทย โดยหน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
เช่น ส านักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (องค์การ
อีกได้ไม่จากัดจานวนครัง้ (Re-entry permit)
มหาชน) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ใน
5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รบั
กรณีท่ีหน่ วยงานของรัฐเป็ นผู้ว่ าจ้างหรือใช้
สิทธิใ นการพ านั กในประเทศไทย และการ
ผู้เชี่ยวชาญ ให้หน่ วยงานนัน้ เป็ นผู้รบั รองว่า
ทางานได้โดยโดยไม่ต้องขอใบอนุ ญาตทางาน
เ ป็ น ผู้ ด า เ นิ นกิ จ กร รม ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
(บุ ต รที่ช อบด้ ว ยกฎหมายจะท างานได้ นั ้น
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย
จะต้องมีอายุต ัง้ แต่ 18 ปี บริบูรณ์ ข้นึ ไปตาม
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 )
ทัง้ นี้ ต้องไม่เป็ นการทางานต้องห้ามทีห่ า้ มคน
ต่างด้าวทา
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2) SMART "I" (Investors): นักลงทุนต่ างชาติ ที่ลงทุนในกิ จการที่ ใช้ เทคโนโลยี เป็ นฐานใน
กระบวนการผลิ ตหรือการให้บริ การและอยู่ในอุตสาหกรรมเป้ าหมายในประเทศไทย
คุณสมบัติ

สิ ทธิ ประโยชน์ ที่ได้รบั

1. มีการลงทุนโดยตรงในนามบุคคลไม่น้อยกว่า 1. ได้รบั SMART “I” โดยมีระยะเวลาครัง้ ละไม่เกิน 4 ปี
20 ล้านบาท ในกิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีเป็ นฐาน 2.ไม่ต้องขอใบอนุ ญาตท างานส าหรับการท างานใน
ในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการและอยู่ กิจการทีไ่ ด้รบั การรับรองจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย โดยสามารถลงทุน
ในกรณีทเ่ี ปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติม จะต้องขอรับรอง
ได้มากกว่า 1 กิจการ
เพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
2. ต้องคงการลงทุนดังกล่าวไว้ ตลอดระยะเวลา
3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน)
ทีถ่ อื SMART Visa
4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้
3. กิจการที่จะจัดตัง้ ขึ้นหรือรับการลงทุนจะต้อง
ได้รบั การรับรองว่าเป็ นกิจการที่ใช้เทคโนโลยี ไม่จากัดจานวนครัง้ (Re-entry permit)
เป็ นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ 5. คู่สมรสและบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมาย จะได้รบั สิทธิใน
และเป็ นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย โดย การพานักในประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้ได้รบั สิทธิ
หน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน หลัก
นวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) 6. คู่สมรสจะทางานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุ ญาตทางาน
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั สานักงาน
ทัง้ นี้ ต้ องไม่ เป็ นการท างานต้ องห้ามที่ห้ามคน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ต่างด้าวทา

3) SMART “E” (Executives): ผูบ้ ริ หารระดับสูงที่ทางานในกิ จการที่ ใช้เทคโนโลยีเป็ นฐานใน
กระบวนการผลิ ตหรือการให้บริ การและอยู่ในอุตสาหกรรมเป้ าหมายในประเทศไทย
คุณสมบัติ

สิ ทธิ ประโยชน์ ที่ได้รบั

1. มีเ งิน เดือ นไม่ น้ อ ยกว่ า 200,000 บาท/ 1. ได้ ร ั บ SMART “E” โดยมี ร ะยะเวลาไม่ เ กิ น
เดือน หรือเทียบเท่า (ไม่รวมค่าตอบแทน ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง แต่สูงสุดครัง้ ละไม่เกิ น
อื่น)
4 ปี
2. คุ ณวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญ ญาตรีข้ึน ไป 2. ไม่ต้องขอใบอนุ ญาตทางานสาหรับการทางานใน
และมีป ระสบการณ์ ท างานในสายงานที่ ต าแหน่ งและกิ จ การที่ ไ ด้ ร ับ การรับ รองจาก
เกีย่ วข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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คุณสมบัติ

สิ ทธิ ประโยชน์ ที่ได้รบั

3. มีส ัญ ญาจ้า งงานกับ กิจ การในไทยหรือ มี ในกรณีท่ีเ ปลี่ย นแปลงหรือ เพิ่ม เติม จะต้อ งขอ
สัญ ญาจ้างงานกับกิจการในต่ า งประเทศ รับรองเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ซึ่งกาหนดให้ทางานในประเทศไทย ทัง้ นี้ 3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน)
สั ญ ญ า ก า ร จ้ า ง ง า น ดั ง ก ล่ า ว ต้ อ ง มี
4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
ระยะเวลาเหลืออยูไ่ ม่น้อยกว่า 1 ปี
ได้ไม่จากัดจานวนครัง้ (Re-entry permit)
4. ทางานในตาแหน่ งผู้บริห ารระดับสูง เช่น
5. คู่สมรสและบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมาย จะได้รบั สิทธิ
ประธาน หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ
ในการพานักในประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้ได้รบั
5. กิจการในประเทศไทยทีว่ ่าจ้างจะต้องได้รบั
สิทธิหลัก
การรับรองว่ าเป็ นกิจการที่ใ ช้เ ทคโนโลยี
6. คู่ ส มรสจะท างานได้ โ ดยไม่ ต้ อ งขอใบอนุ ญ าต
เป็ นฐานในกระบวนการผลิ ต หรือ การ
ทางาน ทัง้ นี้ ต้องไม่เป็ นการทางานต้องห้ามทีห่ า้ ม
ให้บริก าร และเป็ นธุ รกิจในอุ ต สาหกรรม
คนต่างด้าวทา
เป้ าหมาย โดยหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
เ ช่ น ส า นั ก ง า น น วั ต ก ร ร ม แ ห่ งชาติ
(องค์ ก ารมหาชน) ส านั ก งานส่ ง เสริ ม
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ดิ จ ิ ท ั ล ส า นั ก ง า น พั ฒ น า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
4) SMART “S” (Startups): คนต่างชาติ ที่จะจัดตัง้ วิ สาหกิ จเริ่ มต้นที่ ใช้เทคโนโลยีและอยู่ใน
อุตสาหกรรมเป้ าหมายในประเทศไทย
คุณสมบัติ

สิ ทธิ ประโยชน์ ที่ได้รบั

1. มีเ งินฝากประจาในบัญ ชีท่เี ปิ ดในประเทศ 1. ได้รบั SMART “S” โดยมีระยะเวลาครัง้ แรก 1 ปี
ไทยหรือต่างประเทศที่มรี ะยะเวลาเหลืออีก
และขยายให้ครัง้ ละไม่เกิน 2 ปี เมือ่ ได้จดั ตัง้ ธุรกิจ
ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ปี และต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า
ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในประเทศไทยแล้ว
600,000 บาท หรือเทียบเท่า
2. ไม่ต้องขอใบอนุ ญาตทางานสาหรับการทางานใน
2. กรณีมคี ู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
ต าแหน่ ง และกิ จ การที่ ไ ด้ ร ับ การรับ รองจาก
จะต้ อ งมีเ งิน ฝากประจ าในบัญ ชีท่ีเ ปิ ด ใน
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประเทศไทยหรือต่างประเทศที่มรี ะยะเวลา
ในกรณีท่เี ปลี่ย นแปลงหรือ เพิ่ม เติม จะต้อ งขอ
เหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ปี เพิม่ ขึน้ อีกไม่น้อย
รับรองเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กว่า 180,000 บาท หรือเทียบเท่าต่อคน
3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน)

สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
มกรำคม 2561

5

คุณสมบัติ

สิ ทธิ ประโยชน์ ที่ได้รบั

3. มีก รมธรรม์ประกันสุ ขภาพคุ้มครองตลอด 4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
ระยะเวลาที่ พ านั ก ในประเทศไทย ทั ง้
ได้ไม่จากัดจานวนครัง้ (Re-entry permit)
สาหรับผู้ย่นื ขอ SMART Visa คู่ส มรสและ 5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รบั สิทธิ
บุตรทีช่ อบด้วยกฎหมาย
ในการพานักในประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้ได้ร บั
4. ต้องได้รบั การรับรองการเข้าร่ว มโครงการ
สิทธิหลัก
บ่มเพาะ (Incubation) หรือโครงการเร่งการ 6. คู่สมรสจะทางานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุ ญาตทางาน
เติบ โต (Accelerator) หรือ โครงการอื่น ใน
ทัง้ นี้ ต้องไม่เป็ นการทางานต้องห้ามที่ห้ามคนต่าง
ลัก ษณะเดีย วกัน จากหน่ ว ยงานของรัฐ ที่
ด้าวทา
เกีย่ วข้อง เช่น สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์ ก ารมหาชน) ส านั ก งานส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิจดิจทิ ลั ทัง้ นี้ โครงการดังกล่าวต้อง
อยูใ่ นอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
5. ในกรณี ท่ีไ ม่ ไ ด้เ ข้า ร่ ว มโครงการบ่ ม เพาะ
ต้ อ งได้ร ับ การร่ ว มลงทุ น จากภาครัฐ หรือ
ได้ ร ับ การรับ รองจากหน่ ว ยงานของรัฐ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั
6. ผู้ข อจะต้ อ งจัด ตัง้ กิจ การในประเทศไทย
ภายใน 1 ปี หลังจากวันที่ได้รบั อนุ ญาตให้
อยู่ชวคราวในราชอาณาจั
ั่
กร และต้องได้รบั
การรับรองว่ าเป็ นธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย โดยหน่ วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้อง
เช่น สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โดยจะต้องมีสถานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า
ร้อ ยละ 25 ของทุ น จดทะเบีย น หรือ เป็ น
กรรมการของบริษทั
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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 ต้องได้ รบั การรับรองความเชีย่ วชาญด้าน
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี โดยกระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ประเภทของการรับ รอง /
หน่วยงานทีร่ บั รอง มีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท

Smart T

Smart I
Smart E

Smart S

ประเภทของการรับรอง
 รับรองผูเ้ ชี่ยวชาญทักษะสูงด้าน S&T

หน่ วยงานรับรอง

กรณีทางานในภาคเอกชน

สวทช./ วช./ วว./ depa

กรณีทางานในภาครัฐ

หน่วยงานของรัฐทีเ่ ป็ นผูว้ ่าจ้าง

 รับรองกิ จการว่าอยู่ในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
กรณีทางานในภาคเอกชน

NIA/ depa

กรณีทางานในภาครัฐ

หน่วยงานของรัฐทีเ่ ป็ นผูว้ ่าจ้าง

 รับรองว่าลงทุนในกิ จการที่ใช้เทคโนโลยีเป็ นฐานในกระบวนการ
ผลิ ตหรือการให้บริการและเป็ นธุรกิ จในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
 รับรองว่าเป็ นทางานในกิ จการที่ใช้เทคโนโลยีเป็ นฐานใน
กระบวนการผลิ ตหรือการให้บริการและเป็ นธุรกิ จใน
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย
 รับรองการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ (Incubation) หรือโครงการ
เร่งการเติ บโต (Accelerator) หรือโครงการอื่นในลักษณะ
เดียวกันที่ได้รบั การรับรองจากหน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือ
 ต้องได้รบั การร่วมลงทุนจากภาครัฐ (กรณี ที่ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการบ่มเพาะ(Incubation) หรือโครงการเร่งการเติ บโต
(Accelerator) )
 รับรองว่ากิ จการที่จดั ตัง้ ขึน้ อยู่ในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย

สวทช./ NIA/ depa
สวทช./ NIA/ depa

NIA/ depa

depa

NIA/ depa

กรณีทไ่ี ด้รบั การรับรองผ่านเกณฑ์คุณสมบัตแิ ล้ว หน่วย SMART Visa (ภายใต้สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) จะดาเนินการตรวจสอบข้อกาหนดอื่นๆ ก่อนที่จะออกหนังสือรับรอง
คุ ณ สมบัติ ท่ีผู้ ย่ ืน ขอสมาร์ ท วี ซ่ า จะใช้ ใ นการขอประทับ ตราตรวจลงตรา SMART Visa ที่ส ถาน
เอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ (กรณีอยูต่ ่างประเทศ) หรือทีส่ านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ศูนย์บริการวี
ซ่าและใบอนุญาตทางาน อาคารจัตุรสั จามจุร)ี
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
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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 น่ ื 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) อาคารจัตุรสั จามจุร ี

การขอขยายระยะเวลาการอยู่ต่อภายในราชอาณาจักร
ผูไ้ ด้รบั สิทธิ SMART Visa อยูแ่ ล้ว ยืน่ คาร้องขอขยายระยะเวลาการอยูต่ ่อภายในราชอาณาจักร ก่อน
ระยะเวลาเดิมสิน้ สุด 90 วัน
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การรายงานข้อมูล
ผูถ้ อื SMART Visa ต้องยืน่ เอกสารหลักฐานแสดงสถานภาพและข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ทุกๆปี หลังจากวันทีไ่ ด้รบั
อนุญาตให้อยูช่ วคราวในราชอาณาจั
ั่
กร ณ หน่วย SMART Visa ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน (One
Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS) อาคารจัตุรสั จามจุร ี

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.boi.go.th
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