
 
 
 

  
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ ป. 4 /๒๕๖๑ 

เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 
ส าหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) 

 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบแนวทางการตรวจลงตราประเภท
คนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) ส าหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น โดยได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็น 
ผู้ออกประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอ Smart Visa ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ. ๒๕๒๐  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ คนต่างด้าวตามประกาศนี ้ได้แก่ 
        ๑.๑ ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง  ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น                 

ซึ่งประสงค์จะท างาน ลงทุนหรือจัดตั้งกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังต่อไปนี้  
(๑) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
(๒) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
(๓) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ   
(๔) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
(๕) อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต  
(๖) อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์  
(๗) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  
(๘) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
(๙) อุตสาหกรรมดิจิทัล  
(๑๐) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  

๑.๒ ผู้ติดตามซึ่งเป็นคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของคนต่างด้าวตาม ๑.๑   
 

                 ข้อ ๒ ก าหนดคุณสมบัติภายใต้การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart 
Visa) ของคนต่างด้าวตามข้อ 1 ที่ประสงค์จะยื่นขอรับรองคุณสมบัติเพ่ือประกอบการตรวจลงตราในแต่ละกลุ่ม 
ดังนี้ 

๒.๑ ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง  
(๑) ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองความ

เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงานในเครือข่ายของศูนย์บุคลากร
ทักษะสูง (Strategic Talent Center: STC) ยกเว้นกรณีผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ จะต้อง
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐนั้น 
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(๒) ต้องท างานในกิจการที่ได้รับการรับรองว่าเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย    

โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 

 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ว่าจ้างหรือใช้ผู้เชี่ยวชาญ ให้หน่วยงานนั้นเป็น       
ผู้รับรองว่าเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

(๓) ต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อเดือน หรือเทียบเท่า (ไม่รวม                
ค่าตอบแทนอ่ืน) 

(๔) ต้องมีสัญญาจ้างหรือสัญญาบริการ ซึ่งมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับ
จากวันที่ยื่นขอรับรองคุณสมบัติ หรือมีหลักฐานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  

(๕) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

  ๒.๒ นักลงทุน  
(๑)  ต้องมีการลงทุนโดยตรงในนามของผู้ขอไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ในกิจการที่ใช้

เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ และอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยอาจลงทุนได้
มากกว่า 1 กิจการ ทั้งนี้ ต้องคงการลงทุนดังกล่าวไว้ในวงเงินไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
สิทธิอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ 

(๒)  กิจการที่ผู้ขอจะจัดตั้งขึ้น หรือรับการลงทุนของผู้ขอ  จะต้องได้รับการรับรองว่าเป็น
กิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ และเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดย
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(๓)  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

 ๒.3 ผู้บริหารระดับสูง   
(๑) ต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อเดือน หรือเทียบเท่า (ไม่รวม

ค่าตอบแทนอ่ืน) 
(๒) ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์การ

ท างานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี 
(๓) ต้องมีสัญญาจ้างกับกิจการในประเทศไทย หรือมีสัญญาจ้างกับกิจการใน

ต่างประเทศ  ซึ่งก าหนดให้ท างานในประเทศไทย ทั้งนี้ สัญญาจ้างดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า  
1 ปี นับจากวันที่ยื่นขอรับรองคุณสมบัติ 

(๔) ต้องท างานในต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง เช่น ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ    
ในกิจการที่ได้รับการรับรองว่าเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิต หรือการให้บริการ และเป็นธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

(๕) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

๒.4 ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น  
   (๑) ต้องมีเงินฝากประจ าในบัญชีที่เปิดในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่มีระยะเวลา

เหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องไม่น้อยกว่า 600,000 บาท หรือเทียบเท่า 
 
 
 



                                ๓ 
  
        กรณีมีผู้ติดตามซึ่งเป็นคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องมีเงินฝาก

ประจ าในบัญชีที่เปิดในประเทศไทย หรือต่างประเทศที่มีระยะเวลาเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ปี เพ่ิมขึ้นอีกไม่น้อย
กว่า 180,000 บาท หรือเทียบเท่าต่อคน 

(๒) ต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พ านักในประเทศทั้ง
ส าหรับผู้ยื่นขอรับรองคุณสมบัติ และผู้ติดตามซึ่งเป็นคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) ต้องได้รับการรับรองการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ (Incubation) หรือโครงการเร่ง
การเติบโต (Accelerator) หรือโครงการอ่ืนในลักษณะเดียวกันจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องอยู่ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย  

ในกรณีที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ ผู้ขอต้องได้รับการร่วมลงทุนจากภาครัฐ
หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

(๔)  ผู้ขอจะต้องจัดตั้งกิจการในประเทศไทยภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ชั่วคราวในราชอาณาจักร และกิจการดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองว่าเป็นกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล และผู้ขอจะต้องมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน หรือเป็น
กรรมการของบริษัท นั้น 

(๕)  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
 

            ๒.๕ ผู้ติดตามซึ่งเป็นคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของคนต่างด้าวตามข้อ 1.1  
       ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

 
 

  ข้อ ๓ ให้คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ ได้รับสิทธิเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและ
สิทธิอ่ืนๆ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ลงวันที่ 
30 มกราคม 2561 และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้องก าหนดด้วย 
 
 

  ข้อ ๔ ให้คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1-2.4 ได้รับอนุญาตให้ท างานในราชอาณาจักร ซึ่งมิใช่
งานที่ห้ามคนต่างด้าวท าได้  โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตท างานตามกฎหมายการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้   

(๑) การท างานในกิจการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองในกรณีของผู้เชี่ยวชาญ
ทักษะสูง   

(๒) การท างานในกิจการที่ได้รับการรับรอง ในกรณีของนักลงทุน   
(๓) การท างานในกิจการที่ได้รับการรับรอง ในกรณีของผู้บริหารระดับสูง 
(๔) การท างานในโครงการหรือกิจการที่ได้รับการรับรอง ในกรณีของผู้ประกอบการวิสาหกิจ

เริ่มต้น 

                   ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมการท างานตามข้อ (1)-(4) จะต้องขอรับรองเพ่ิมเติมตาม
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง          

 

        



       ๔ 

 
   (5) ผู้ติดตามซึ่งเป็นคู่สมรสของคนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1-2.4 และบุตรโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเฉพาะของคนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 (ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง) ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปี ให้
ได้รับอนุญาตใหท้ างานในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินสิทธิของคนต่างด้าวที่ตนเป็นผู้ติดตาม 

                    ทั้งนี้  การท างานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงแรงงาน           
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาท างานในราชอาณาจักรได้รับยกเว้นไม่จ าต้องปฏิบัติตามพระราชก าหนดการ
บริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ส าหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง            
และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     

        ประกาศ ณ วันที่   1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

            ดวงใจ  อัศวจินตจิตร์ 
 

    (นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์)          
       เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 
 
 
    
 
 
 
 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


