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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
ทกัษะสูงและนักลงทุนที่ประสงค์จะเขา้มาท างานหรอืลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึ่ง
ไดแ้ก่ 

 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) 
 การบรกิารดา้นการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก (Alternative Dispute Resolution) 
 การพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (Human Resource Development 

in Science and Technology)  
 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน  (Environmental Management and 

Renewable Energy) 
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 ของผูไ้ดร้บัสทิธ ิSMART 

Visa  
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หลกัเกณฑแ์ละคณุสมบติั 
Smart “T” ส ำหรับผู้เชี่ยวชำญทักษะสูง (Talent) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามาท างานใน
กิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

กรณีทั่วไป 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ 
๑. มีเงินได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100,000 บาท/เดือน หรือ

เทียบเท่า แต่ในกรณีที่ เป็นบุคคลซึ่งมีสัญญาจ้างโดย
วิสาหกิจเริ่มต้น หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกษียณอายุแล้วซึ่ง
ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีเงินได้
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 บาท/เดือน   

๒. มีสัญญาจ้างหรือสัญญาบริการกับกิจการในไทยหรือ
กิจการในต่างประเทศ ซึ่งก าหนดให้ท างานในประเทศไทย 
ซึ่งมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

๓. ต้องได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงานใน
เครือข่ายของศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent 
Center: STC)1 

๔. กิจการที่ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจะต้องได้รับการรับรองว่าอยู่
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

๕. ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และไม่มีประวัติ
อาชญากรรม ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง ได้ตรวจสอบ 

 

1. ได้รับ Smart “T” โดยมีระยะเวลาไม่เกินระยะเวลา
ตามสัญญาจ้าง/สัญญาบริการ แต่สูงสุดครั้งละไม่เกนิ 
4 ปี และสามารถขยายให้ครั้งละไม่เกิน 4 ปี 

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างานส าหรับการท างานใน
กิจการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์คุณสมบัติ
ของวีซ่าประเภท Smart “T” และ ในกรณีที่
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จะต้องขอรับรองเพ่ิมเติม
ตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) โดยสามารถ
ใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานได้  

4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้
ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง (Re-entry permit) 

5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิใน
การพ านักในประเทศไทย และการท างานได้โดยมี
ระยะเวลาเท่ากับผู้ที่ได้รับสิทธิหลัก ทั้งนี้ ต้องไม่เป็น
การท างานต้องห้าม ตามพระราชก าหนดการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 25๖๐ (และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม) และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายจะ
ท างานได้นั้นจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 

6. ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการ
เข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ  

 

                                                 
1 หน่วยงานเครือข่ายของ STC ที่รับรองคุณสมบัติผู้เช่ียวชาญในปัจจุบัน ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อย่างไรก็ตาม อาจมีหน่วยงานเพิ่มเติมได้ในอนาคต 
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กรณีผู้เชี่ยวชำญซ่ึงปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ สถำบันอุดมศึกษำ และสถำบันกำรฝึกอบรมเฉพำะทำง 
หรือบุคคลที่ให้บริกำรด้ำนกำรระงับข้อพิพำททำงเลือก (Alternative Dispute Resolution) ในประเทศ 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ 
๑. เป็นผู้ เชี่ ยวชาญซึ่ งปฏิบัติ งานในหน่วยงานของรัฐ 

สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันการฝึกอบรมเฉพาะทาง 
หรือเป็นบุคคลที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการบริการ
ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute 
Resolution) ได้แก่ อนุญาโตตุลาการ ผู้ว่าต่างแก้ต่างใน
ชั้นอนุญาโตตุลาการ และผู้สนับสนุนงานของคณะ
อนุญาโตตุลาการ 

๒. มีสัญญาจ้างหรือสัญญาบริการ หรือหลักฐานแสดงความ
ร่ ว มมื อห รื อ ก า รท า ง านกั บหน่ ว ย ง านของรั ฐ 
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันการฝึกอบรมเฉพาะทางหรือ
สถาบันอนุญาโตตุลาการในประเทศ เช่น สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center) ซึ่ ง
ก าหนดให้ท างานในประเทศไทย 

๓. กรณีเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
ต้องได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงานของรัฐ
ทีเ่ป็นผู้ว่าจ้างหรือใช้ผู้เชี่ยวชาญ  

๔. กรณีเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา 
และสถาบันการฝึกอบรมเฉพาะทางของภาคเอกชน ต้อง
ได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงานใน
เครือข่ายของศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent 
Center: STC)  

๕. กรณีเป็นบุคลากรด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก 
(Alternative Dispute Resolution) ต้องได้รับการรับรอง
โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการในประเทศว่าเป็นผู้มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องและเข้ามาเพ่ือให้บริการ
ระงับข้อพิพาททางเลือก ณ สถาบันนั้นๆ 

๖. ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และไม่มีประวัติ
อาชญากรรม ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง ได้ตรวจสอบ 

 

1. ได้รับ Smart “T” โดยมีระยะเวลาไม่เกินระยะเวลา
ตามสัญญาจ้าง/สัญญาบริการ แต่สูงสุดครั้งละไม่เกิน 
4 ปี และสามารถขยายให้ครั้งละไม่เกิน 4 ปี 

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างานส าหรับการท างานใน
กิจการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์คุณสมบัติ
ของวีซ่าประเภท Smart “T” และ ในกรณีที่
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จะต้องขอรับรองเพ่ิมเติม
ตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) โดยสามารถ
ใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานได้  

4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้
ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง (Re-entry permit) 

5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิใน
การพ านักในประเทศไทย และการท างานได้โดยมี
ระยะเวลาเท่ากับผู้ที่ได้รับสิทธิหลัก ทั้งนี้ ต้องไม่เป็น
การท างานต้องห้าม ตามพระราชก าหนดการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 25๖๐ (และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม) และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายจะ
ท างานได้นั้นจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 

6. ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการ
เข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ  
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Smart “I” ส ำหรับนักลงทุน (Investor) ต่างชาติที่ลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและอยู่ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายในประเทศไทย 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ 
๑. เงินลงทุนขั้นต่ า ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 

๑.๑ ลงทุนไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทในนามบุคคล
ในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือ
การให้บริการ  หรือในบริษัทเงินร่วมลงทุน (Venture 
Capital Company) ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ของรัฐ  

๑.๒ ลงทุนโดยตรงในนามบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ล้าน
บาทในวิ สาหกิ จ เริ่ มต้ นหรื อโครงการบ่ มเพาะ 
(Incubation) หรือโครงการเร่งการเติบโต (Accelerator) 
ซึ่งได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

     ทั้งนี้ สามารถลงทุนได้มากกว่า 1 กิจการและต้องคง
การลงทุนดังกล่าวไว้ในวงเงินข้างต้นตลอดระยะเวลาที่ถือ 
Smart Visa  

๒. กิจการที่จะจัดตั้งขึ้นหรือรับการลงทุนจะต้องได้รับการ
รับรองโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
ในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการและเป็นธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

๓. กรณีการลงทุนผ่านบริษัทเงินร่วมลงทุน (Venture 
Capital Company) จะต้ อง ได้ รั บการรั บรองโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติและส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ว่าเป็นบริษัทเงินร่วมลงทุนที่ได้รับการร่วมลงทุน
จากภาครัฐหรือมีการลงทุนในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็น
ฐานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

๔. ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และไม่มีประวัติ
อาชญากรรมตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง ได้ตรวจสอบ 

 

1. ได้รับ Smart “I” โดยมีระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 4 ปี 
และสามารถขยายให้ครั้งละไม่เกิน 4 ปี  

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างานส าหรับการท างานใน
กิจการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้หลักเกณฑ์คุณสมบัติของวีซ่าประเภท 
Smart “I” และในกรณีท่ีเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเตมิ 
จะต้องขอรับรองเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) โดย
สามารถใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ท างานได้  

4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้
ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง (Re-entry permit) 

5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิ
ในการพ านักในประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิ
หลัก 
     นอกจากนี้ คู่สมรสจะท างานได้โดยมีระยะเวลา
เท่ากับผู้ที่ได้รับสิทธิหลัก ทั้งนี้  ต้องไม่เป็นการ
ท างานต้องห้าม ตามพระราชก าหนดการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 25๖๐ (และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม)   

6. ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track)  ในการ
เข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ  
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Smart “E” ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง (Executive) ที่ท างานในกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศ
ไทย 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ 
1. เงินได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 200,000 บาท/ เดือน หรือ

เทียบเท่า  

2. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
และมีประสบการณ์ท างานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อย
กว่า 10 ปี 

3. มีสัญญาจ้างงานกับกิจการในไทยหรือมีสัญญาจ้างงานกับ
กิจการในต่างประเทศ ซึ่งก าหนดให้ท างานในประเทศไทย 
ทั้งนี้ สัญญาการจา้งงานดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่
ไม่น้อยกว่า 1 ป ี

4. ท างานในต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง เช่น ประธาน 
กรรมการผู้จัดการ  

5. กิจการในประเทศไทยที่ว่าจ้างจะต้องได้รับการรับรองว่า
เป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือ
การให้บริการ และเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดย
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

6. ต้องไม่ เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และไม่มีประวัติ
อาชญากรรม ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง ได้ตรวจสอบ 

 

1. ได้รับ Smart “E” โดยมีระยะเวลาไม่เกินระยะเวลา
ตามสัญญาจ้าง แต่สูงสุดครั้งละไม่เกิน 4 ปี และ
สามารถขยายให้ครั้งละไม่เกิน 4 ปี 

2. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างานส าหรับการท างานใน
ต าแหน่ งและกิจการที่ ได้ รั บการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์คุณสมบัติ
ของวีซ่ าประเภท Smart “E” และ ในกรณีที่
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จะต้องขอรับรองเพ่ิมเติม
ตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

3. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) โดย
สามารถใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ท างานได้  

4. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้
ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง (Re-entry permit) 

5. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับสิทธิ
ในการพ านักในประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิ
หลัก 
   นอกจากนี้ คู่สมรสจะท างานได้โดยมีระยะเวลา
เท่ากับผู้ที่ได้รับสิทธิหลัก ทั้งนี้  ต้องไม่เป็นการ
ท างานต้องห้าม ตามพระราชก าหนดการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 25๖๐ (และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 

6. ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการ
เข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ  
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Smart “S” ส ำหรับผู้ประกอบกำรวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่ใช้เทคโนโลยีและอยู่ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายในประเทศไทย 

กรณีได้รับอนุญำตมีระยะเวลำไม่เกิน ๖ เดือน  

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ 
1. มีแผนการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นซึ่งใช้เทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจในประเทศ
ไทย ซึ่ งจะต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น
ในลักษณะ Startup Camp ที่รับรองโดยหน่วยงานของ
รัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

2. มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่
พ านักในประเทศไทย  

3. ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และไม่มี
ประวัติอาชญากรรม ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ได้ตรวจสอบ 

 

๑. ได้รับ Smart “S” โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 6 
เดือน และสามารถขยายให้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี 
เมื่อได้จัดตั้งธุรกิจที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน
ประเทศไทยแล้ว 

๒. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างาน ส าหรับการท างานเพ่ือ
จัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยหรือเข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นที่
เป็นไปตามเกณฑ์ และในกรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติม จะต้องขอรับรองเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง  

๓. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) โดย
สามารถใช้บริ การที่ ศู นย์ บริ การวี ซ่ า และ
ใบอนุญาตท างานได้  

๔. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกได้
ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง (Re-entry permit) 

๕. ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ใน
การเข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยาน
ระหว่างประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ 

 
กรณีได้รับอนุญำตมีระยะเวลำไม่เกิน ๑ ปี  

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ 

๑. ผู้ขอต้องเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ (Incubation) หรือ
โครงการเร่งการเติบโต (Accelerator) หรือโครงการอ่ืน
ในลักษณะเดียวกันซึ่งได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

๒. ในกรณีที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ ผู้ขอต้องได้รับ
การร่วมลงทุนจากภาครัฐ หรือได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 

๑. ได้รับ Smart “S” ครั้งแรก มีระยะเวลาไม่เกิน 1 
ปี ทั้งนี้ สามารถขยายให้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี เมื่อ
ได้จัดตั้งธุรกิจที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประเทศ
ไทยภายใน 1 ปี หลังจากวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่
ชั่วคราวในราชอาณาจักร โดยจะต้องมีสถานะ
เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียน หรือเป็นกรรมการของบริษัทและต้อง
ได้รับการรับรองว่าเป็นธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
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คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ 

๓. ผู้ขอต้องมี เงินฝากในบัญชีในประเทศไทยหรือใน
ประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือมีถิ่นพ านัก ไม่น้อยกว่า 
600,000 บาท หรือเทียบเท่า ซึ่งถือครองมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 เดือน 

๔. กรณีมีคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องมีเงิน
ฝากในบัญชีในประเทศหรือในประเทศที่ตนมีสัญชาติ
หรือมีถิ่นพ านัก เพ่ิมขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 180,000 บาท 
หรือเทียบเท่าต่อคน ซึ่งถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 
เดือน  

๕. มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่
พ านักในประเทศไทย ทั้งส าหรับผู้ยื่นขอ Smart Visa คู่
สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 

๖. ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และไม่มี
ประวัติอาชญากรรม ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ได้ตรวจสอบ 

๒. ไม่ต้องขอใบอนญุาตท างาน ส าหรับการท างานใน
โครงการหรือกิจการที่ ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์คุณสมบัติ
ของวีซ่าประเภท  Smart “S” และในกรณีที่
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จะต้องขอรับรอง
เพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

๓. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) โดย
สามารถใช้บริ การที่ ศู นย์ บริ การวี ซ่ า และ
ใบอนุญาตท างานได้  

๔. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
ได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง (Re-entry permit) 

๕. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับ
สิทธิในการพ านักในประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้
ได้รับสิทธิหลัก  
     นอกจากนี้  คู่ สมรสจะท างานได้ โ ดยมี
ระยะเวลาเท่ากับผู้ที่ได้รับสิทธิหลัก ทั้งนี้ ต้องไม่
เป็นการท างานต้องห้าม ตามพระราชก าหนดการ
บริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 
25๖๐ (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

๖. ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ใน
การเข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยาน
ระหว่างประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ 

 

 

กรณีได้รับอนุญำตมีระยะเวลำไม่เกิน ๒ ปี  

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ 
๑. ได้จัดตั้งกิจการในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองว่าเป็น

ธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

๒.  ผู้ขอจะต้องมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของทุนจดทะเบียน หรือเป็นกรรมการของบริษัทได้
จัดตั้งและได้รับการรับรองในข้างต้น 

๓. ผู้ขอต้องมี เงินฝากในบัญชีในประเทศไทยหรือใน
ประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือมีถิ่นพ านัก ไม่น้อยกว่า 

๑. ได้รับ Smart “S” มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้ 
สามารถขยายให้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี  

๒. ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างาน ส าหรับการท างานใน
โครงการหรือกิจการที่ ได้ รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์คุณสมบัติ
ของวีซ่าประเภท Smart “S” และในกรณีที่
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จะต้องขอรับรองเพ่ิมเติม
ตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
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คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ 
600,000 บาท หรือเทียบเท่า ซึ่งถือครองมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 เดือน 

๔. กรณีมีคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องมีเงิน
ฝากในบัญชีในประเทศหรือในประเทศที่ตนมีสัญชาติ
หรือมีถิ่นพ านัก เพ่ิมขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 180,000 บาท 
หรือเทียบเท่าต่อคน ซึ่งถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 
เดือน  

๕. มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่
พ านักในประเทศไทย ทั้งส าหรับผู้ยื่นขอ Smart Visa  
คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 

๖. ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศตาม
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และไม่มี
ประวัติอาชญากรรม ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจสอบ 

๓. รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) โดย
สามารถใช้บริ การที่ ศู นย์ บริ การวี ซ่ า และ
ใบอนุญาตท างานได้  

๔. สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
ได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง (Re-entry permit) 

๕. คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้รับ
สิทธิในการพ านักในประเทศไทยเช่นเดียวกับผู้
ได้รับสิทธิหลัก  
     นอกจากนี้ คู่สมรสจะท างานได้โดยมีระยะเวลา
เท่ากับผู้ที่ได้รับสิทธิหลัก ทั้งนี้  ต้องไม่เป็นการ
ท างานต้องห้าม ตามพระราชก าหนดการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 25๖๐ (และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 

๖. ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการ
เข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ 

 

ขัน้ตอนการยื่นขอสมารท์วีซ่า 

ชาวต่างชาติที่พ านักอยู่นอกราชอาณาจกัรสามารถยื่นขอวซี่าประเภท SMART Visa ได้ 
และชาวต่างชาติที่พ านักอยู่ในประเทศไทยก็สามารถขอเปลี่ยนประเภทวซี่าเป็น  SMART Visa หากมี
คุณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

ผู้ยื่นขอสมาร์ทวซี่าต้องมคีุณสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งจะต้องได้รบัการ
รบัรองคุณสมบตัโิดยหน่วยงานของรฐัที่ได้รบัมอบหมาย เช่น ต้องไดร้บัการรบัรองความเชีย่วชาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และในขณะเดียวกันหน่วย 
SMART Visa (ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน) จะด าเนินการตรวจสอบขอ้ก าหนด
อื่นๆ ไปพร้อมๆ กัน ก่อนที่จะออกหนังสือรับรองคุณสมบัติที่ผู้ยื่นขอสมาร์ทวีซ่าจะใช้ในการขอ
ประทบัตราตรวจลงตรา SMART Visa ทีส่ถานเอกอคัรราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ (กรณีอยู่ต่างประเทศ) 
หรอืทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง (ศูนยบ์รกิารวซี่าและใบอนุญาตท างาน อาคารจตุัรสัจามจุรี หรอืศูนย์
บรหิารแรงงานเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก หรอืสถานที่อื่นที่ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง
ก าหนด) 
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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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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) อาคารจัตุร ัสจามจุรี หรือศูนย์บริหารแรงงานเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก หรอืสถานทีอ่ืน่ทีส่ านกังานตรวจคนเขา้เมอืงก าหนด 

 

 
 

การขอขยายระยะเวลาการอยู่ต่อภายในราชอาณาจกัร 

ผูไ้ดร้บัสทิธ ิSMART Visa อยูแ่ลว้ ยืน่ค ารอ้งขอขยายระยะเวลาการอยูต่่อภายในราชอาณาจกัร กอ่น
ระยะเวลาเดมิสิน้สดุ 60 วนั ตามขัน้ตอนการยืน่ขอรบัรองคณุสมบตัปิระกอบการขอ SMART Visa และการขอ
ประทบัตราวซี่าในขา้งตน้ 

การรายงานข้อมลู 

ผูถ้อื Smart Visa ตอ้งมารายงานตวัแจง้ทีพ่กัอาศยัเมื่อพ านักในราชอาณาจกัรครบทุก 1 ปี นบัแต่วนัที่
ไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัรหรอืวนัทีเ่ขา้มาในราชอาณาจกัรครัง้ล่าสุด โดยยื่นแบบการแจง้อยู่เกนิกว่า 
1 ปีของบุคคลต่างดา้วบางจ าพวกทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาอยู่ในราชอาณาจกัรชัว่คราวเป็นกรณีพเิศษ (Smart 
Visa) ตามแบบ ตม.91 ทีศู่นย์บรกิารวซี่าและใบอนุญาตท างาน หรอืสถานทีอ่ื่นทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง
ก าหนด ทัง้นี้ คนต่างดา้วสามารถแจง้ทีพ่กัอาศยัไดก้อ่นวนัครบก าหนด 15 วนั หรอืหลงัวนัครบก าหนด 7 วนั  

นอกจากนี้ ผูถ้อื SMART Visa ตอ้งยืน่เอกสารหลกัฐานแสดงสถานภาพและขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัทกุๆ ปี 
หลงัจากวนัทีไ่ดร้บัอนุญาตใหอ้ยูช่ ัว่คราวในราชอาณาจกัร ในรปูแบบตามทีห่น่วย SMART Visa ก าหนด 
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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.smart-visa.boi.go.th 
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