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การศึกษาเร่ืองการปรับปรุงและพัฒนา SMART Visa เพื่อเพิ่มศักยภาพการดึงดูดบุคลากร

ท ักษะสูง เป ็นการศึกษามาตรการ SMART Visa ซ ึ ่งเริ ่มใช้ต ั้งแต ่ว ันท ี่  1 ก ุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  
ด้วยการหารือร่วมกับหน่วยงานด้านการเข้าเมืองทุกหน่วยงาน และนำตัวอย่าง รูปแบบวีซ่ าของ
ประเทศที่ประสบความสำเร็จ ในการอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทักษะสูงมาเทียบเคียงประยุกต์
ให้เหมาะสมกับรูปแบบของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการจูงใจสูงสุดแก่บุคลากรทักษะสูง โดยกำหนด
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและกิจการ รวมทั้งเงื่อนไขและสิทธิที่แต่ละกลุ่มจะได้รับ SMART Visa 
ตั้งแต่กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จนถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีจำนวนผู้ได้รับการรับรองจำนวน 741 คน  
ถือว่าเป็นมาตรการที่ประสบความสำเร็จระดับหน่ึงแต่หากปรับปรุงบางประเด็นเพื่อให้เกิดการ จูงใจ
มากขึ้นจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ยื่นขอและได้รับการรับรองมากขึ้น  

ผลการศึกษาที่ได้จากการจัดทำการสำรวจกับบริษัทและผู้ได้รับการรับรอง พบว่า มาตรการ
ที่ใช้อยู่สามารถดึงดูดและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทักษะสูงได้อยา่งดี ช่วยอำนวยความสะดวก
ในเร่ืองการจ้างคนต่างชาติมาทำงานในบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับการยื่นขออนุมัติผ่านช่องทางปกติ  

การศึกษาได้วิเคราะห์แนวทางในการเพิ่มจำนวนผู้ได้ ร้บการรับสิทธิ SMART Visa โดย
ศึกษาปัญหาอุปสรรคที่รวบรวมจากผู้ที่ผ่านการรับรองได้รับสิทธิตลอดจนบริษัทที่ยื่นขอ เพื่อนำมา
ศ ึกษาแนวทางปรับปรุงและเสนอแนวทางแก้ไข อาท ิ การจัดต ั้งหน่วยงานบูรณาการการทำงาน 
ทั้งเร่ืองการเข้าเมือง และการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ขอรับ
การรับรองให้ครอบคลุมมากขึ้น ปรับปรุงขั้นตอนการยื่นขอให้สะดวกมากขึ้น และเร่งรัดการทำงาน  
กับหน่วยงานพันธมิตรและสถานเอกอัครราชทูต อย่างไรก็ดีมีประเด็นที่ยังเป็นอุปสรรคที่ต้องแก้ไข 
อาทิ หน่วยงานอื่นไม่คุ้นเคยกับ SMART Visa ในการนำไปประกอบการติดต่อ เน่ืองจากไม่มี Work 
permit  

นอกจากน้ีการนำมาตรการของประเทศที่ประสบความสำเร็จ จากการใช้วีซ่าเพื่อ ดึงดูด
บ ุคลากรทักษะสูงมาเทียบเค ียง เช ่น ประเทศสิงคโปร์ ท ี ่ ใช้มาตรการจูงใจครอบคลุมหลายด้าน 
นอกจากให้วีซ่าและใบอนุญาตทำงานแก่คนต่างชาติแล้ว ยังให้สิทธิพิเศษแก่ผู้จ้างงานโดยยกเว้นการ
เสียภาษีการจ้างงาน ให้สิทธิครอบครัวเพื่อติดตามระหว่างที่พำนักที่สิงคโปร์ และการยกระดับฐานะให้
เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร  

ผู้ศึกษาหวังว่าผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่ได้ จัดทำ จะสามารถนำไปใช้เป็นแ นวทาง  
ในการพัฒนาปรับปรุงมาตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพการดึงดูดบุคลากรทักษะสูง ตลอดจนแข่งขันกับ
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ประเทศอื ่นได้ นำไปสู ่การเพิ ่มจำนวนบุคลากรท ักษะส ูงและส่งเสริมให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ 
Thailand 4.0 และเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับแรงงานไทยไดอ้ย่างยัง่ยืน  
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บทท่ี 1  
บทนำ 

 
  
1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

รัฐบาลปัจจุบันประกาศวิสัยทัศน์เชิงนโยบายพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ
ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 เพื่อให้
ประเทศก้าวพ้นจากปัญหาการติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ซึ่งหน่วยงานด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศได้นำนโยบายดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในก ารก ำห นด
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประ เทศไปสู่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนการพึ่งพารายได้จากภาคการผลิตสินค้าไปสู่
ภาคบริการ  

การจะนำพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงคร้ังสำคัญจำเป็นจะต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้าน
ต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การสร้างหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาความรู้หรือทักษะของบุคลากร อย่างไรก็ดีปัญหาด้านความรู้หรือทักษะ
ของบุคลากรเป็นปัญหาที่มีสั่งสมมานานต่อเน่ืองหลายทศวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลน
บุคลากรทักษะสูงที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีตลอดจนการผลิตบุคลากรที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน หรือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้ประชากรวัยทำงานที่มีจำนวนลดลง 
ดังน้ัน กลไกสำคัญกลไกหน่ึงที่จะผลักดันให้นโยบาย Thailand 4.0 ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย
จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรทักษะสูงที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาทำงานใน
อุตสาหกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้อง แต่เน่ืองจากประเทศไทยมีบุคลากรทักษะสูงไม่เพียงพอที่จะรองรับ
ความต้องการแรงงานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยดังกล่าวได้ จึงต้องศึกษาแนวทางก ารแก้ไขปัญหา   
โดยศึกษาจากประเทศที่เคยแก้ไขปัญหาจนประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
นโยบายดึงดูดแรงงานมีทักษะข้ามชาติของไทย ที่ควรเป็นไปในลักษณะองค์รวม มีมาตรการต่าง  ๆ  
ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบทั้งเร่ืองวีซา่เร่ืองเงื่อนไขการจ้างงานและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  

กล่าวได้ว่าแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะแรงงาน
ที่มีความรู้ มีทักษะย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ และ
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ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปญัหาการขาดแคลน
แรงงานทักษะมาโดยตลอด ทั้งในเชิงปริมาณเน่ืองจากอัตราการเกิดที่ลดลง ซึ่งส่งผลให้มีจำนวน
ประชากรเข้าสู่วัยแรงงานที่ลดลงตามไปด้วย และในเชิงคุณภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับทักษะและความรู้ของ
แรงงาน และหากไม่เตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนแรงง าน
ทักษะ ซึ่งไทยประสบอยู่แล้วในปัจจุบันและจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

โดยทั่วไปประเทศพัฒนาแล้วจะมีจำนวนแรงงานทักษะทำงานในสายวิทยาศ าสต ร์ห รือ
เทคโนโลยีเป็นจำนวนมากมาก ขณะท ี ่ประเทศกำลังพัฒนาหรือต ้องการจะยกระดับเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของตนเองเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ไม่สามารถผลิตแรงงานทักษะพื่อ
ทำงานในสาขาอาชีพดังกล่าวได้เพียงพอ จึงจำเป็นต้องดึงดูดบุคลากรทักษะสูงให้เข้าไปทำงานหรือ
ลงทุนในประเทศของตน อย่างไรก็ดีประเทศพัฒนาซึ่งพึ่งพาอุตสาหกรรมหรือบริการที่ใช้เทคโนโลยีสงู
ยังมีความต้องการดึงดูดกลุ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เขา้มาทำงาน หรือทดแทนในส่วนที่ไม่
สามารถผลิตได้ในประเทศตนเอง แนวทางดังกล ่าวนี ้นอกจากจะเกิดประโยชน์โดยตรงทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังก่อให้เกิดการถ่ายโอนความรู้และเทคโนโลยีจากกลุ่มบุคลากรทักษะสูง
ดังกล่าวไปสู่แรงงานท้องถิ่นได้  

ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย ต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้ าน
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะเร่งพัฒนาแรงงานภายในประเทศแล้ว ยังต้องอาศัยบุคลากร
ทักษะสูงจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาเสริมหรือทดแทนสาขาที่ไม่สามารถผลิตได้เองภายในป ระ เทศ 
โดยใช้มาตรการอำนวยความสะดวกหรือจูงใจอย่างเต็มที่ ดังตารางสรุปเหตุผลและวิธีการดึงดูดของ
ประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงรวมทั้งประเทศไทย เพื่อแสดงให้เหน็การแข่งขันที่รุนแรงในการจูงใจ 

 
ตารางที่ 1  เหตุผลและวิธีการดึงดูดบุคลากรทักษะสูงของประเทศต่าง ๆ  

เป้าหมายของประเทศ เหตุผลในการดึงดูด 
“Talents” 

วิธีการดึงดูด “Talents” 

 
สหรัฐอเมริกา 

หวังชนะสงคราม 
เทคโนโลยีกับจีน 

กลัวเสียตำแหน่งผู้นำ 
เทคโนโลยีให้กับจีน 

- ให้การศึกษาฟรีและมีคุณภาพ 
เพื่อดึงดูดครอบครัว Talents มาอาศัย
โดยเฉพาะใน Silicon Valley 
- ยกเลิกแนวคิด American First และ
กลับมาให้วีซ่า H-1B สำหรับแรงงาน
ต่างชาติ 
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เป้าหมายของประเทศ เหตุผลในการดึงดูด 
“Talents” 

วิธีการดึงดูด “Talents” 

 
จีน 

เป็นผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก 
ภายในปี พ.ศ. 2050 

พัฒนาเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะทางทหาร 

- ออกมาตรการดึงดูด Talents กว่า 200 
โครงการเพื่อดึงคนจีนให้ย้ายกลับมาโดย
รัฐยอมให้ถือ 2 สัญชาติได้ 
- ให้วีซ่าระยะเวลา 5-10 ปี สำหรับบุคคล
ที่มีความสามารถพิเศษ 

 
สิงคโปร์ 

สู่ศูนย์รวม Talents 
ด้านเทคโนโลยี 

คัดคนเก่งด้านไอทีเข้า
ประเทศ ดึงดูดบริษัท
ด้านเทคโนโลยี 

- ให้สิทธิในการเป็นพลเมืองสิงคโปร์ 
และผลประโยชน์ทางภาษี 
- ออกวีซ่า Tec Pass ให้ต่างชาติที่ตรง
เกณฑ์เข้ามาทำธุรกิจ ลงทุน ตั้งบริษัท 
หรือทำงานไอทีได้ 

 
มาเลเซีย 

จะเป็นศูนย์กลางคนเก่ง 
ของอาเซียน 

ภาวะสมองไหล คนเก่ง
ไปทำงานต่างประเทศ 

- ตั้งศูนย์ดูแล 24 ชั่วโมง ให้วีซ่า 10 ปี *
ถ้าทำงานนานเกิน 3 ปี 
- มีนโยบายทางภาษีสำหรับ Talents 
*Residence Pass- Talents (RP-T) 
 

 
ไทย 

แรงงานต่างชาติจำนวนมาก 
แต่สัดส่วน Talents น้อย 

ขาดแคลนแรงงาน 
ทักษะสูง 

- ใช้มาตรการ SMART Visa ดึงดูด 
นักลงทุนและแรงงานทักษะสูง 
- เสนอแนวคิดจัดตั้ง Thai-American 
Silicon Valley 

ที่มา: Bongkhot Tuntiwisanusopit 1 
 

เมื่อพิจารณาถึงจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศีกษา และเข้าสู่สายงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รายงานของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 พบว่าประเทศไทยมีผู้สำเร็จการศึกษ า
ระดับปริญญาตรีทั้งสิ้นจำนวน 409,678 คน โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาส าต ร์จำนวน 
235,624 คน และสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 132,381 คน ขณะที่จำนวนความต้องการ

 
1 Bongkhot Tuntiwisanusopit, ทั่วโลกเปดิศึก “คนเกง่ (Talents)” ประเทศไทยทำอะไรอยู่?, [ออนไลน]์. 
แหล่งที่มา: https://www.agenda.co.th/social/war-for-talents/ [20 กรกฎาคม 2564]. 
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แรงงานทักษะตลอดช่วงปี พ.ศ. 2561-2580 คิดเป็นจำนวนรวมกว่า 2 ล้านคน โดยแบ่งเป็นด้าน
ดิจิทัลสมองกล IOT จำนวน 900,000 คน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการมีมูลคา่เพิ่มสงู 720,000 คน 
ห ุ ่นยนต ์ห รือ Automation 375,000 คน เกษตรและอาหารท ี ่ใช ้เทคโนโลย ีไบโอ 240,000 คน 
สุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ 70,000 คน นับเป็นอัตราความต้องการไม่สอดคล้องกับจำนวน
นักศึกษาผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ดังน้ันจำนวนแรงงานจึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาป ระเทศ
ทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี2 
 
ตารางที่ 2  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ป ีพ.ศ.  สาขา
เกษตรกรรม  

สาขา 
วิทยาศาสตร์ (รวม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร) 

สาขาสุขภาพ
และสวัสดิการ  

สาขา
วิศวกรรม   

รวม 

2555 6,568 27,439 27,619 16,083 77,709 
2556 5,955 37,726 25,354 17,196 86,231 
2557 8,587 28,000 29,847 26,362 92,796 
2558 8,252 26,585 32,613 20,586 88,036 
2559 8,012 24,224 34,117 25,281 91,634 
2560 6,568 27,439 27,619 16,083 77,709 
2561 6,819 66,013 46,674 24,228 143,734 
2562 9,832 48,265 54,638 24,576 137,311 
2563 11,695 36,510 53,517 30,659 132,381 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 
 

ที่ผ่านมาประเทศไทยมีชื่อเสียงและได้รับความชื่นชมจากคนต่างชาติทางด้านคว าม น่าอยู่  
และได้รับการจัดอันดับจากการสำรวจของหลายหน่วยงาน รวมทั้งการสำรวจของ Expat Insider 
2021 ซึ่งสำรวจคนต่างชาติที่ทำงานหรือเคยทำงานในต่างประเทศจำนวน 174 สัญชาติ อาศัยอยู่ใน 

 
2 ภัณฑิลา ธนบูรณ์นพัิทธ์, แรงงานมีทักษะข้ามชาติกบัการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย, [ออนไลน์], แหลง่ที่มา: 
https://researchcafe.org/foreign-talent-policy-in-support-of-thailand-strategy/ [20 กรกฎาคม 2564]. 
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186 ประเทศ โดยจัดทำสำรวจเร่ืองสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับคนต่างชาติ คุณภาพชีวิต ความยากง่ายใน
การตั้งถิ่นฐาน และกิจกรรมยามว่างหรือความสุขส่วนตัว  

 
ตารางที่ 3  ผลสำรวจอันดับคุณภาพชีวิตประจำปี พ.ศ. 2564 

ประเภทตัวช้ีวัด กลุ่มประเทศที่มีค่าดัชนีช้ีวัดสูงสุด (7 อันดับแรก) 

คุณภาพชีวิต ไต้หวัน ออสเตรีย โปรตุเกส ฟินแลนด์ แคนนาดา 
ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเช็ก 

กิจกรรมยามว่าง ไทย สเปน เม็กซิโก กรีซ โปรตุเกส ออสเตรเลีย มาเลเซีย 

ความสุขส่วนตัว ไทย เม็กซิโก คอสตาริกา โปรตุเกส บราซิล โคลัมเบีย
เอกวาดอร์ 

การเดินทางและการขนส่งสาธารณะ ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ สาธารณรัฐเช็ก ฮ่องกง 
เนเธอแลนด์ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ไต้หวัน เกาหลีใต้ ฝร่ังเศส กาตาร์ ลักซ์เซมเบิร์ก  
สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย 

ความปลอดภัยและความมั่นคง ฟินแลนด์ สิงคโปร์ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดนมาร์ก
โอมาน สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ 

ชีวิตดิจิทัล (Digital life) ฟินแลนด์ เอสโตเนีย เดนมาร์ก แคนาดา นิวซีแลนด์ 
สิงคโปร์ สวีเดน  

คุณภาพของสิ่งแวดล้อม ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 
นิวซีแลนด์ เอสโตเนีย 

ที่มา: Expat insider 2021 
 

นอกจากความโดดเด่นในเร่ืองคุณภาพชีวิตแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค
อาเซียนแล้วประเทศไทยยังมีความได้เปรียบในหลาย ๆ ปัจจัย ปรากฏจากผลสำรวจของ Expat 
Insider 2021 รายงานว ่าประเทศที่ม ีความได ้เปรียบเรื ่องผลสำรวจความพึงพอใจโดยรวม
ประกอบด้วย คุณภาพชีวิต ความสะดวกในการตั้งถิ่นฐานการทำงานในต่างประเทศ สถานภาพทาง
การเงินของบุคคลและค่าครองชีพ ปรากฏตามรายงาน ดังน้ี  
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ตารางที่ 4  ระดับความพึงพอใจโดยรวมของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคของ ASEAN 

ระดับความพึงพอใจ 
(ภาพรวม) 

ไทย มาเลเซีย  เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ค่าเฉลี่ย
โลก 

- ดัชนีคุณภาพชีวิต 
- ดัชนีความสะดวกในการ

ตั้งถิ่นฐาน 
- ดัชนีการทำงานใน

ต่างประเทศ 
- ดัชนีสถานภาพการเงิน

ของบุคคล 
- ดัชนีค่าครองชีพ 

88% 88% 86% 84% 78% 77% 

ที่มา: Expat insider 2021 
 

เมื่อพิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคในเร่ืองการพัฒนาประเทศ ไทย เพื่อให้บรรลุเป้าห มาย  
การยกระดับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง จำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเร่ืองการขาดแคลนแรงงาน
ทักษะสูง ซี่งเมื่อพิจารณาแนวทางที่หลายประเทศใช้คือการดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างป ระเทศ 
โดยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศ ตลอดจนระหว่างที่พักอาศัยในประเทศเพื่อ ให้
แรงงานทักษะสูงช่วยถ่ายทอดหรือพัฒนาเทคโนโลยี ขณะที่ประเทศไทยยังมีความได้เปรียบและได้รับ
ความชื่นชอบจากคนต่างชาติที่จะเขา้มาทำงานและพักอาศัยได้อย่างมีความสุข อย่างไรก็ดีปัจจัยทีจ่ะใช้
ดึงดูดให้คนต่างชาติทักษะสูงตัดสินใจเข้ามาทำงานหรืออยู่อาศัย จะต้องอำนวยความสะดวกในเร่ือง
การเดินทางเข้าประเทศ ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากที่เคยเป็นอุปสรรค โดยใช้มาตรการวีซ่าประเภทพิเศษ 
หรือมาตรการ SMART Visa ซึ่งหลายประเทศใช้อยู่ เน่ืองจากได้รับการออกแบบให้เป็ นเ คร่ือ งมือ  
ในการดึงดูดบุคลากรทักษะสูง หรือนักลงทุนที่ประสงค์จะเข้ ามาทำงานหรือลงทุนในอุตสาหก รรม
เป้าหมายของประเทศ โดยให้สิทธิในการอยู่และทำงานในประเทศสำหรับคนต่างชาติและครอบครัว
เหนือกว่าเกณฑ์ทั่วไป และเป็นการวางรากฐานด้าน Ecosystem สำหรับการลงทนุ ช่วยให้เกดิการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มี
ความทันสมัย รวมไปถึงประสิทธิภาพในการผลิตและบริการที่สูงขึน้3  

 
3 คันธรส เหลาประดิษฐ์, รายงานการศึกษาผลงานวชิาการ “โครงการเชิงรกุเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายดึงดูดบคุลากร
ทักษะสูงและเทคโนโลยจีากต่างชาติ”, (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2562). 
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การพัฒนามาตรการ SMART Visa ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด ้านการเข ้าเม ืองทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
โดยอาศัยการประชุมเร่ืองแนวทางการตรวจลงตราสำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุนและบุคลากรจาก
ต่างชาติ (SMART Visa) ของทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมอบหมาย
ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเปิดให้รับคำขอ SMART Visa  
ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ตามมติคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดิ นเชิง
ยุทธศาสตร์  

SMART Visa ของประเทศไทย เป ็นวีซ ่าประเภทพิเศษท ี่กำหนดขึ้นเพ ื่อดึงด ูดบ ุคลากร
ทักษะสูงและนักลงทุนหรือผู้บริหารระดับสูงที่ประสงค์จะเข้ามาทำงาน หรือลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ โดยให้สิทธิในการอยู่และทำงานในประเทศสำหรับคนต่างชาติและครอบครัว  
ซึ่งเป็นสิทธิที่เหนือกว่าเกณฑ์ทั่วไป มาตรการ SMART Visa จะเป็นเคร่ืองมือในก ารขับเคลื่อและ
กำหนดทิศทางของประเทศไทยใหมุ้่งไปสูเ่ป้าหมายหรือยกระดับอตุสาหกรรมไปสู่ Thailand 4.0 และ
สร้างการเต ิบโตของอุตสาหกรรมไทยอย่างมั่นคงมีเสถียรภาพยั่งยืนต่อไป สำหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายภายใต้มาตรการ SMART Visa ประกอบด้วย  

- อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) 
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical 

and Wellness Tourism) 
- อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
- อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future) 
- อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation and Robotics) 
- อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
- อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical) 
- อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
- อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
- การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) 
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ด ้านว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( Human Resource 

Development in Science and Technology) 



8 

- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน (Environmental Management 
and Renewable Energy)  

SMART Visa เร่ิมใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และจนถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีผู้ได้รับสิทธิจำนวน 741 คน ซึ่งปัจจุบันถือเป็นช่วงเร่ิมต้นและยังไม่ได้เ ร่ิม
การประชาส ัมพันธ์อย ่างเต็มท ี่  เม ื ่อจำแนกตามกล ุ่มประเภทแล ้วกลุ ่ม Startup หรือ Smart S  
มีจำนวนมากที่สูงสุด จำนวน 348 คน สำหรับกลุ่ม Talent หรือ Smart T มีจำนวน 156 คน และ
กลุ่ม Executive หรือ Smart E มีจำนวน 48 คน และ กลุ่ม Investor หรือ Smart I จำนวน 4 คน 
ตามลำดับ นอกเหนือจากคนต่างชาติแล้วสิทธิของ SMART Visa ยังครอบคลุมถึงครอบครัว หรือ 
Smart O ที่สามารถขอใช้สิทธิติดตามจำนวน 158 คน หลังจากใช้มาตรการดังกล่าวมา ระยะห น่ึง 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนควรจะประเมินผลสัมฤทธิ์และศึกษาปัญหาอุปสรรคของ
มาตรการเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรทักษะสูง และแข่งขันกับ
ประเทศต่าง ๆ  

 
ตารางที่ 5  จำนวนผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติได้รับ SMART Visa ตามประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

จำนวน 741 ราย ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
อุตสาหกรรม 2561 2562 2563  2564  รวม 

ดิจิทัล 13 73 223 69 378 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 11 18 12 17 58 
เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 1 7 7 3 18 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4 10 23 9 46 
การท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ - 7 27 16 50 
อาหารแห่งอนาคต - 8 8 8 24 
การบินและโลจิสติกส์ 4 1 20 4 29 
ยานยนต์สมัยใหม่ 1 2 20 5 28 
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ - 9 6 4 19 
การแพทย์ครบวงจร - 1 8 5 14 
การจัดการส่ิงแวดล้อมและพลังงานทดแทน - 8 7 16 31 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- 2 31 12 45 

การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก - - 1 - 1 
รวม 34 146 393 168 741 

ที่มา: หน่วย SMART Visa สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
1.2.1  เพื่อศึกษาเจตนารมณ์ของนโยบาย กฎระเบียบ มาตรการ และผลการใช้บังคับของ 

มาตรการ SMART Visa 
1.2.2  เพื่อวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการใช้ 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
1.2.3  เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เป็นข้อมูลพิจารณาและนำไปสู่การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 

1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดำเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา  
ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของมาตรการ SMART Visa ที่เร่ิมมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  

1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงปัจจุบัน ดังน้ันระยะเวลาในการศึกษาจะครอบคลมุช่วงเวลาตั้งแต่เร่ิมประกาศใช้  
SMART Visa จนถึงปัจจุบัน  

การศึกษาน้ีเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายคือคนต่างชาติที่อยู่
ภายใต้คุณสมบัตติามประกาศของ SMART Visa ประเภทตา่ง ๆ  และใช้แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ การสัมภาษณ์
ผู้ได้รับสิทธิการรับรอง และบริษัทที่ขอใช้สิทธิ 

 
1.4 คำถามการศึกษา 

เพื่อให้การนำมาตรการ SMART Visa ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
และเพิ่มจำนวนผู้ยื่นขอให้มากขึ้นจึงควรมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา SMART Visa เพื่อให้
เข้าถึงและดึงดูดบุคลากรทักษะสงูให้เขา้มาทำงานในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึน้ 

 
1.5 ประโยชน์ของการศึกษา  

ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา SMART Visa เพื่อนำผลการศึกษ าไปแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดบุคลากรทักษะสูงเข้ามาทำงานหรือลงทุนในป ระเทศ
ไทยให้เพิ่มมากขึ้น ให้เป็นมาตรการที่จูงใจและมีความได้เปรียบเมื่อเทียบเคียงกับประเทศอื่น 

 
1.6  นิยามศัพท์ 

SMART Visa คือ วซี่าประเภทพิเศษที่กำหนดขึ้นเพื่อดึงดูดบุคลากรทักษะสูง นักลงทุนหรือ
ผู้บริหารระดับสูงที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานหรือลงทนุในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยให้สิทธิ
ในการอยู่และทำงานในประเทศสำหรับคนต่างชาติและครอบครัวเหนือกว่าเกณฑ์ทั่วไป มาตรการ 
SMART Visa จะเป ็นเคร่ืองมือในการข ับเคลื ่อนและกำหนดทิศทางของประเทศไทยให ้มุ ่งไปสู่
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เป้าหมายหรือการยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่ Thailand 4.0 และสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมไทย
อย่างมั่นคง มีเสถียรภาพ ยั่งยืนต่อไป 

Non-Immigrant B  ว ีซ ่าประเภทคนอยู่ชั ่วคราว การต ิดต ่อหรือประกอบธุรกิจ และ 
การทำงาน 

Non-Immigrant IB  ว ีซ ่าประเภทคนอยู ่ชั ่วคราว การลงทุน หรือการอ ื่นภายใต้บงัคับ 
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

Non-Immigrant O  วีซ่าเพื่อการอื่น เช่น บิดามารดา คู่สมรสหรือบุตรซี่งอยู่ในอุปการะ
และเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของคนต่างด้าว  

ใบอนุญาตทำงาน  ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 
 

ตารางที่ 6  ประเภทของ SMART Visa 
ประเภท รหัสกำกับ วัตถุประสงค์/กิจกรรม 

 
SMART 

 
SMART 

 

T ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง (Talents / Highly-skilled Experts) 
I นักลงทุน (Investors) 
E ผู้บริหารระดับสูง (Senior Executives)  
S ผู้ประกอบการวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup Entrepreneurs) 
O คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ได้รับสิทธิ SMART Visa  

ที่มา: หน่วย SMART Visa สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะยื่นขอรับ SMART visa ประกอบด้วย 
1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) 
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
3. อ ุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวกลุ ่มรายได้ดีและการท่องเท ี่ยวเชิงสุขภาพ ( Affluent, 

Medical and Wellness Tourism) 
4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
5. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future) 
6. อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation and Robotics) 
7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชวีภาพ (Biofuels and Biochemical) 
9. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
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11. การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) 
12. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (Human Resource 

Development in Science and Technology) 
13. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน (Environmental Management 

and Renewable Energy)  
 
 

 
 

 



 

 

  
บทท่ี 2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
2.1 แนวคิด และกรอบความคิดที่เกี่ยวข้อง  

2.1.1  แนวคิดเรื่อง Tech Visa ของประเทศฝรั่งเศส 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแหง่สาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส ได้ประกาศแนวคิด Tech Visa ระหว่างการกล่าวเปิดงาน Viva Tech Conference ณ กรุงปารีส 
เพื่อดึงดูดนักธุรกิจ นักลงทุนต่างชาติ และพนักงานในภาคธุรกิจ Startup ให้เข้ามาลงทุนทำงานและ
ก่อตั้งบริษัทในสาธารณรัฐฝร่ังเศส เพื่อมุ่งพัฒนาสาธารณรัฐฝร่ังเศสให้เป็นศูนย์กลางและผู้นำในด้าน 
Startup ของโลก โดยแนวคิด Tech Visa ของสาธารณรัฐฝร่ังเศสเป็นวีซ่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่จะไป
ทำงานและพำนักอยู่ในสาธารณรัฐฝร่ังเศส มีอายุ 4 ปี และสามารถขยายเวลาวีซ่าเมื่อสิ้นสุดอายุได้  
สมาชิกในครอบครัว อาทิ คู่สมรสและบุตร จะได้รับวีซ่าประเภทน้ีด้วย โดยอำนวยความสะดวกให้  
คู่สมรสสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานเพิ่มเติม มีวิธีการลงทะเบียนที่สะดวกรวดเร็ว  
(Fast Track) เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตพำนักอยู่ในสาธารณรัฐฝร่ังเศส (Talent 
Passport) ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญและนักธรุกิจ ทั้งน้ี Tech Visa 3 ประเภทดังน้ี  

1) ผู้ก่อตั้งธุรกิจ Startup จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 17,763.20 ยูโรต่อปี 
(ประมาณ 650,000 บาท) และมีโครงการหรือแผนการที่จะก่อตั้งบริษัทภายในฝร่ังเศส รวมถึงจะต้อง
ได้การรับรองจากสำนักงาน Directed ประจำฝร่ังเศส ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับกิจการของ
บริษัทในการจ้างแรงงาน 

2) ล ูกจ้างของกิจการในโครงการ Pass French Visa จะต ้องมีว ุฒิการศึกษา
ปริญญาโทหรือสูงกว่า สัญญาว่าจ้างไม่ต่ำกว่า 3 เดือน และมีรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 2 เท่าของรายได้
ขั้นต่ำของฝร่ังเศส หรือประมาณ 35,506 ยูโรต่อปี (1.3 ล้านบาท) ทำงานกับบริษัทที่มีการเติบโตสูง 
(Hyper Growth Status) 70 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลฝร่ังเศส ส่วนมากเป็นบริษัทที่มี
บทบาทในระดับนานาชาติ ทั้งน้ีในปี พ.ศ. 2559-2560 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
น้ีมาจาก 3 กลุ่ม ได้แก่ ดิจิทัล อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสุขภาพ 

3) นักลงทุน จะต ้องลงทุนอย่างน้อย 300 ,000 ย ูโร (ประมาณ 11 ล ้านบาท)  
ในสินทรัพย์ถาวรที่จับต้องได้ (Fixed Tangible Asset) หรือจับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) หรือ  
ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ของบริษัทที่ลงทุนอยู่  



13 

2.1.2 มาตรการดึงดูดและรักษาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศทีมี่การใช้เทคโนโลยีสูง 
 
ตารางที่ 7  มาตรการดึงดูดและรักษาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศที่มีการใช้เทคโนโลยีสูง 

สิงคโปร์ จีน ไต้หวัน 

• ใช้นโยบายดึงดูดครอบคลุม
หลายมิติ เช่น ให้สิทธิแก่นายจ้าง
ที่จ้างแรงงานทักษะสูง ไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมในการจ้าง ไม่
ต้องวางเงินค้ำประกัน และให้
สิทธิแรงงานทักษะสูงนำ
ครอบครัวเข้ามาอยู่ในประเทศ
ได้และสามารถขอสถานภาพ 
Permanent Resident ได้ 
• กลยุทธ์เชิงรุกในการดึงดูด 
- Singapore Talent 
Recruitment (STAR) 
Committee ทำหน้าที่ดึงดูด
และรักษาแรงงานทักษะสูง 
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
- World Class University 
Program เพื่อดึงดูดนักศึกษา
ต่างชาติ และนักวิชาการที่มี
ชื่อเสียงให้เข้ามาทำงานใน
สถาบันการศึกษาของสิงคโปร์ 

• จัดตั้งโครงการเพื่อดึงดูด
แรงงานทักษะ โดยเสนอแรงจูงใจ
ในรูปตัวเงินและการอำนวยความ
สะดวกต่างๆ ดังน้ี 
- Thousand Talents Program 
เพื่อดึงดูดแรงงานทักษะต่างชาติ
และชาวจีนโพ้นทะเลให้กลับมา
ทำงานที่ประเทศจีน 
- Ten Thousand Talent 
Program เพื่อรักษาแรงงาน
ทักษะในประเทศ 
• การปรับลดข้อจำกัดซึ่งเป็น
อุปสรรค อาทิ  
- ให้ชาวต่างชาติสามารถขอ
สถานะ Permanent Resident 
ได้ง่ายขึ้น  
- ปรับนโยบายวีซ่าสำหรับ
นักศึกษาต่างชาติให้อาศัยอยูต่่อ
เพื่อทำงานหรือจัดตั้งธุรกิจ
หลังจากสำเร็จการศึกษา  
โดยอำนวยความสะดวกเร่ืองที่พัก
อาศัย การจ้างงาน การศึกษาของ
บุตรและเงินสนับสนุน  

• ด้านนโยบาย 
- ให้ใบอนุญาตทำงาน 
Employment Gold Card ให้
สิทธิทำงานและพำนักอาศัย
ชั่วคราว 
- ใบอนุญาตทำงานสำหรับบุตร
ของผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ และ   
วีซ่ารอการจ้างงาน 
- ให้เงินอุดหนุนและหางาน
ให้แก่คนไต้หวันที่ไปศึกษา
ต่างประเทศ และจ่ายเงินให้
บริษัทเพื่อใช้เป็นเงินเดือนให้กบั
บริษัทที่ดึงคนกลับบ้านได้สำเร็จ 
• นโยบายเชิงรุก อาทิ จัดงาน 
Job Expo ตามเมืองใหญ่ๆ 
เช่น นิวยอร์ก ซานฟานซิสโก 
ลอสแอนเจลิส 
• จัดทำ Platform Contact 
Taiwan เพื่อดึงดูดนักเรียน 
นักศึกษาต่างชาติ ที่ศึกษาใน
ไต้หวัน ให้เกิดความสนใจ
ทำงานต่อในประเทศหลังจบ
การศึกษา 

ที่มา: จาก http://researchcafe.org/foreign-talent-policy-in-support-of-thailand-strategy/ 
จาก http//chinainnovationfunding.eu/thousand-talents-plan/ 
จาก http://thematter=.co+/social/7brain-drain-and-reverse/142260 
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2.1.3 เปรียบเทียบสิทธิ SMART Visa กับวีซ่าสำหรับบุคลากรทักษะสูงของประเทศ
สิงคโปร์ และมาเลเซีย 
 
ตารางที่ 8  เปรียบเทียบสิทธิ SMART Visa กับวีซ่าสำหรับบุคลากรทักษะสูง (Talent) 

กลุ่มผู้มีทักษะสูง (Talent) 
 ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย 
1. ชื่อประเภท 
วีซ่า 

Smart “T” Employment Pass Resident Pass-Talent 
(RP-T) 

2. ระยะเวลาที่ 
อนุญาต 

สูงสุด 4 ปี 2 ปี ขยายได้สุงสุด 3 ปี 
ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่กำหนด 

10 ปี 

3. เงินเดือนขั้นต่ำ มีเงินได้ไม่น้อยกว่า 
100,000 บาท ใน
กรณีบริษัทวิสาหกิจ
เร่ิมต้นต้อง มีเงินได้
ไม่น้อยกว่า 50,000 
บาท 

- 3,600 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
สำหรับคนที่จบการศึกษาใหม่ 
- สำหรับคนที่มีประสบการณ์ 
จะต้องสูงกว่าโดยขึ้นอยู่กบั
คุณสมบัติและประสบการณ ์

15,000 ริงกิต 
 

4. ครอบครัว
ติดตาม 

อนุญาตให้คู่สมรส 
และบุตรที่อายุไม่
เกิน 20 ปีติดตามได้ 

อนุญาตให้ครอบครัว
ติดตามได้โดยผู้ถือ 
Employment Pass ต้อง
มีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 
ดอลล่าร์สิงคโปร์ต่อเดือน 
และหากจะนำบิดามารดา
เข้ามา ต้องมีรายได้ไม่น้อย
กว่า10,000 ดอลลาร์
สิงคโปร์ต่อเดือน 

- อนุญาตให้ครอบครัวติดตาม
ได้ทั้งคู่สมรส บุตรอายุไม่เกิน 
18 ปี  
- คู่สมรสให้ทำงานได้ โดยไม่
ต้องมีใบอนุญาตทำงาน 

5. หน่วยงาน
รับรองหรือคัดสรร 

หน่วยงานเครือข่าย 
พันธมิตรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน เช่น สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

Ministry of Manpower - Malaysia Expatriate 
Talent Service Centre 
- (MYXpats Centre) 
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กลุ่มผู้มีทักษะสูง (Talent) 
 ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย 

แห่งชาติ (สวทช.) 
สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 
(depa) และ
สำนักงานนวัฒกรรม
แห่งชาติ (NIA)  

6. เกณฑ์การ
คัดเลือกและ
พิจารณา 

- มีสัญญาจ้าง หรือ 
สัญญาการให้บริการ
ในประเทศไทย 
คงเหลือไม่น้อยกว่า 
1 ปี 

- มีคุณสมบัติพื้นฐานตรง
ตามที่กำหนดในตำแหน่ง
ในระดับ ผู้จัดการผู้บริหาร 
หรือผู้เชี่ยวชาญ 
- นายจ้างเป็นคนยื่นขอ
อนุญาตให้คนต่างด้าว 

- เคยทำงานในมาเลเซียแล้ว
อย่างน้อย 3 ปี 
- มีใบอนุญาตทำงานที่ยังไม่
หมดอายุ (มีนายจ้าง) 
- มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
และจ่ายภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี 
- มีวุฒิการศึกษาปริญญาหรือ 
ประกาศนียบัตร ในสถาบันที่
ได้รับการรับรอง 
- มีประสบการณ์การทำงาน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

7. สิทธิประโยชน์
อื่น ๆ 

อำนวยความสะดวก
เดินทางผ่านช่อง 
Fast track ที่ 
ท่าอากาศยาน 

ไม่มีเงื่อนไขสัดส่วนการ 
จ้างงาน 

- อยู่และทำงานได้สุงสุดถึง 
10 ปี 
- เปลี่ยนนายจ้างได้โดยไม่
ต้องออกใบอนุญาตเล่มใหม่ 

8. เงื่อนไขอื่น ๆ บริษัทในประเทศไทย
จะต้องอยู่ใน
อุตสาหกรรม
เป้าหมายที่กำหนด 

- ต้องมีนายจ้างเป็นบริษัท
ในสิงคโปร์  
- ทำงานในตำแหน่ง
ผู้บริหารผู้จัดการ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ 
- พิจารณาเป็นรายบุคคล 
ตาม Merit โดยหลักฐานที่
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กลุ่มผู้มีทักษะสูง (Talent) 
 ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย 

นำมาแสดงเป็นกรณี ๆ 
(case-by-case) 

 
2.1.4  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรทั่วไป 

รายงานการศึกษาและการสำรวจข้อมูลของสหภาพยุโรปและองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) ภายใต้องค์การสหประชาชาติ พบว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้บุคคลหรือกลุ่มคน
ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานเพื่อการทำงานมีดังน้ี  

1)  เหต ุผลด ้านประชากรและเศรษฐก ิ จ  (Demographic and Economic)  
ซึ่งรวมถึงโอกาสในการมีงานทำ ค่าจ้าง คุณภาพชีวิตและการศึกษา โดยผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเพื่อโอกาส  
ในการทำงานมีจำนวนสูงที่สุด โดยข้อมูลจาก ILO ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ผู้ที่ย้ายถิ่นฐานด้วยเหตุผลน้ี 
มีประมาณ 164 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งเป็นจำนวนประมาณ 2 ใน 3 ของการย้ายถิ่นฐานทั้งหมด  

2)  เหตุผลด้านสังคมและการเมือง (Socio-Political) เช่น ศาสนา เผ่าพันธุ์ ความเชือ่ 
ซึ่งนำไปสู่สงครามและการกดขี่ ผู้ย้ายถิ่นฐานในรูปแบบน้ีรวมถึงกลุ่มผู้ลี้ภัย (Refugee) และผู้ที่ถูก
บังคับย้ายถิ่นโดยไม่สมัครใจ การย้ายถิ่นฐานด้วยเหตุผลน้ีมีจำนวนน้อยกว่ารูปแบบแรก แต่มีแนวโน้ม
จะเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ตามการเติบโตของประชากร (20-40 ล้านคนทั่วโลก)  

3)  เหต ุผลด ้านส ิ่งแวดล ้อม (Environment) เช ่น ภ ัยพิบัติ  ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบตอ่วิถชีีวิตของผูค้น ทำให้เกิดการย้าย
ถิ่นฐานซึ่งการย้ายถิ่นฐานในรูปแบบน้ีมีทั้งการย้ายภายในประเทศ และการย้ายไปต่างประเทศ ทำให้
ระบุตัวเลขที่ชัดเจนของกลุ่มน้ีได้ยาก 

2.1.5  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาวิจัยถึงแนวทาง 
ในการดึงดูดบุคลากรทักษะสูงต่างชาติ พบว่ามีแนวทางที่สามารถทำได้ดังนี้  

1)  การดึงดูดแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะ 
1.1)  ตั้งหน่วยงานที่มีอำนาจในการพัฒนากำลังคนสำหรับรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
1.2)  กำหนดนโยบายวีซ่าที่เหมาะสมและยืดหยุน่ 
1.3)  สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัย 
1.4)  ผ่อนปรนกฎเกณฑ์นโยบายกับสิทธคิวามเป็นพลเมือง 

2)  การดึงดูดแรงงานไทยที่มีทักษะจากต่างประเทศ 
2.1)  สร้างฐานข้อมูลชาวไทยที่มีทักษะด้านต่าง ๆ ในต่างประเทศ เพื่อเชิญเข้า

มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งอนุมัติใหก้ลุม่คนดังกลา่วสามารถถอืสญัชาติ  2 สัญชาติได้ 
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2.2)  พิจารณาให้สิทธิประโยชน์ในด้านภาษีแก่คนไทยที่มีทักษะ รวมทั้งผ่อนผัน
การทำงานในลักษณะต่าง  

2.1.6  การศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
ดร. สมช ัย จิตส ุชน และคณะได้ศึกษาตลาดแรงงานไทยเพื ่อยกระด ับคณุภาพ

แรงงาน และผลักดันประเทศให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง โดยเสนอแนวทางการดึงดูดบุคลากรทักษะ
สูงจากต่างประเทศ ดังน้ี 

1)  การออกใบอนุญาตทำงานชนิดพิเศษ และให้สถานะการมีถิ่นที่อยู่ถ าว รแก่
แรงงานทักษะสูงเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถดึงดูดชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงม า ร่วม งานได้  
โดยให้กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงใหม่  

2)  การให้สถานะการมีถิ่นที่อยู่ถาวร โดยแก้ไขมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติ  
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  

2.1.7  การถ่ายโอนเทคโนโลยีที่เกิดจากการทำงานรว่มกันของบุคลากรทักษะสูง4 
การถ่ายโอนเทคโนโลยี (Technology Transfer) เป็นแนวคิดการสร้างหรือวิธีการ

จัดการจัดหาสิ่งของที่มนุษย์ต้องการใช้ในการดำรงชีวิตเกิดขึ้นพร้อมกับมนุษย์ เร่ิมตั้งแต่ระดับง่ายแลว้
พัฒนาปรับปรุงและพัฒนาจนก้าวหน้าตามความรู้ของแต่ละชุมชน และถูกถ่ายโอนจากชนรุ่นหน่ึงไปสู่ชน
อีกรุ่นหน่ึง หรือจากชุมชนหน่ึงไปยังอีกชุมชนหน่ึงทำให้ความรู้เหล่าน้ีกระจายไป และเกิดการคิดค้น
วิธีการใหม่ ๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของมนุษย์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ลักษณะดังกล่าวเรียกว่า 
"การถ่ายโอนเทคโนโลยี" หรือ การได้มาซึ่งความรู้ทางด้านเทคโนโลยี (Technology Know-How) 
สำหรับการผลิตสินค้าและบริการ อย่างไรก็ดีการถ่ายโอนเทคโนโลยีทั่วไป หมายถึง การเคลื่อนย้าย
วิทยาการหรือความรู้ความสามารถจากที่ห น่ึงไปอีกที่ห น่ึง อีกนัยหน่ึง คือ การถ่ายโอนเทคโนโ ลยี
ระหว่างประเทศ (Technology Transfer) ซึ่งในระยะหลังให้ความสำคัญกับการถ่ายโอนเทคโนโลยี  
ภายในประเทศและภายในองค์กรด้วย  

 
2.2  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1  โครงการศึกษาตลาดแรงงานไทยเพื่อยกระดับคุณภาพแรงงานและผลกัดัน
ประเทศให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง  

ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ประเทศไทยสามารถเติบโตมาได้อย่างต่อเ น่ือง 
ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ แรงงานไทยที่มีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูง สามารถผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่ม
ได้ในสัดส่วนที่เหมาะสม ประกอบกบัความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรแรงงานระหว่างภาคการผลติ 

 
4 สำนักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2554) 
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ที่สนับสนุนการเติบโตของผลิตภาพแรงงาน หลังวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อ
สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลิตภาพแรงงานลดต่ำลง ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น ค่านิยมการทำงาน
นอกภาคทางการของแรงงาน และความนิยมในการค้าออนไลน์ เหล ่านี้ส่งผลให้เศรษฐกิจไทย  
ไมส่ามารถพัฒนาเพื่อให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้ในเวลาที่ควร และเป็นการบีบรัดให้การ
ยกระดับทักษะแรงงานเป็นทางออกของการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย  

จากการว ิเคราะห์คุณภาพแรงงานไทย โดยมุ ่งเน้นไปที ่ความไม่สอดคล้องของ
คุณลักษณะแรงงานในตลาดแรงงาน พบว่าระบบการศึกษาไม่สามารถตอบสนองความต้องการทักษะ
แรงงานของนายจ้างได้ดีเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นทักษะพื้นฐานหรือทักษะขั้นสูง ส่งผลให้กลยุทธ์  
ที่เหลืออยู่สำหรับผู้ประกอบการในการค้นหาแรงงานที่ เหมาะสมแก่ตำแหน่งงาน คือการฝึกอบรม
พนักงาน ซึ่งเป็นวิธีการที่จำกัดเฉพาะหน่วยผลิตที่มีศักยภาพในการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง น้ี
กลับพบว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการฝึกอบรมต่ำกว่าหลาย ๆ ประเทศเมื่อ
เปรียบเทียบจากข้อมูลของผลการศึกษา จึงอาจสรุปได้ว่าสาเหตุหลักที่ประเทศไทยติดอยู่ในกับดัก
รายได้ปานกลางเกิดจากการที่ตลาดแรงงานไทยตกอยู่ในกับดักทักษะแรงงานที่มีความสามารถต่ำ 

ผู้ศึกษาเสนอแนวทางการแก้ปัญหากับดักทักษะแรงงานต่ำ โดยแนะนำให้ภาครัฐ
ออกมาตรการระยะสั้นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะสูง โดยส่งเสริมให้แรงงาน
ต่างด้าวที่มีทักษะสูงเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย มิใช่การส่งเสริมการใช้แรงง านต่า งด้ าว  
ไร้ทักษะเหมือนในปัจจุบัน ด้วยวิธีการออกใบอนุญาตทำงานชนิดพิเศษ และให้สิทธิพิเศษแก่แรงงาน  
ต่างด้าวทักษะสูงในการพำนักในประเทศโดยไม่กาหนดเวลา เช่น การมอบสถานะการมีถิ่นที่อยู่ถาวร
หรือเทียบเท่า  

2.2.2  เม่ือโลกกําลังทําสงครามแย่งชิงคนเก่ง ประเทศไทยทำอะไรอยู่5 
รูปแบบของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไปจากกระแสของสังคมสูงอายุและเทคโนโลยี  

ทำให้ “การแย่งชิงแรงงานทักษะ” หรือ “War for Talents” เป็นประเด็นร้อนแรงที่ผู้พัฒนานโยบาย
ทั่วโลกจับตามอง ประเทศต่าง ๆ มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Economy 4.0  
ต่างแสวงหาคนเก่งจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศตนเอง ขณะที่
ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ เร่ิมแย่งชิงคนเก่งเพิ่มขึ้น รวมถึงเพื่อนบ้านของไทย เช่นประเทศ
มาเลเซียที่มีนโยบายเชิงรุกที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 มีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางคนเก่งของ
อาเซียน ผ่านการ สร้าง–ดึงดูด–รักษา ที่บรรจุเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อทำให้เกิดการผลักดันอย่าง

 
5 พงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ และพัชรพร ลีพิพัฒนไ์พบูลย์, เม่ือโลกกำลงัทำสงครามแย่งชงิคนเก่ง ประเทศไทยทำ
อะไรอยู่, [ออนไลน์], แหลง่ที่มา: https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/ 
Article_30Oct2018.pdf [20 กรกฎาคม 2564]  
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จริงจัง โดยจัดตั ้งหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงและมีศูนย์อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั ่วโมง 
(MYXpats) สำหรับให้คำปรึกษาชาวต่างชาติที่ต้องการหางานในประเทศ รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยน
บุคลากรเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวมาเลเซียมีประสบการณ์และเรียนรู้จากต่างประเทศรวมทั้งใช้มาตรการ
ทางภาษีเพื่อด ึงคนเก ่งท ี่ออกไปทำงานในต่างประเทศกลับมาช่วยพัฒนาประเทศตนเอง  ซึ ่งเป็น
แนวทางของประเทศที่เผชิญภาวะสมองไหล เช่น “อินเดีย” ที่ประสบความสำเร็จในการดึงคนกลับ
ประเทศจนสามารถสร้าง IT Hub ที่ Bangalore ได้  

2.2.3 แรงงานมีทักษะข้ามชาติกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสรุปกรณีศึกษาของ
ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการดึงดูดแรงงานทักษะ  

ประเทศในภูมิภาคเอเช ียตะวันออก  2 ประเทศ ท ี ่ประสบความสำเร็จอย่างสูง 
ในการดึงดูดแรงงาน ทักษะจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์และประเทศจีน สำหรับประเทศ  
สิงคโปร์เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดึงดูดแรงงานมีทักษะข้ามชาติ สิงคโปร์  
มีแรงงานมีท ักษะประมาณ 170,600 คน ในป ี 2555 คิดเป ็นร้อยละ 13.2 ของแรงงานข้ามชาติ
ทั้งหมด ต่อมาในปี 2558 แรงงานทักษะเพิ่มขึ้นเป็น 187,900 คน เน่ืองจากสิงคโปร์ดำเนินนโยบาย
ครอบคลุมในหลายมิติ อาทิการอำนวยความสะดวกเร่ืองวีซ่าและใบอนุญาตทำงานต ามทัก ษะที่
หลากหลาย เช่นกลุ่มของแรงงานทักษะ การให้สิทธิแก่นายจ้างที่จ้างแรงงานกลุ่มทักษะ ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในการจ้าง ไม่ต้องวางวงเงินค้ำประกัน อีกทั้งยังให้สิทธิอนุญาตให้แรงงานทักษ ะสูง  
นำครอบครัวติดตามมาอยู่ในสิงคโปร์ได้ด้วย และสามารถขอสถานภาพ Permanent Resident  
(คือ การให้สิทธิมาอาศัยและทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด) ได้ นอกจากน้ี สิงคโปร์ยังมีกลยทุธเ์ชิงรุก
ในการเข ้าถ ึงกลุ ่มท ักษะสูง  โดยการจัดตั ้งหน่วยงาน Singapore Talent Recruitment (STAR) 
Committee เพื่อทำหน้าที่รักษาและดึงดูดแรงงานมีทักษะทั้งคนท้องถิ่นและคนต่างชาติ และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเพื่อส่งเสริมให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางของตลาดแรงงานทักษะสูง รวมทั้ง
นโยบายการส่งเสริมให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ โดยชักชวนนักวิชาการและนักวิจัย
จากทั่วโลกให้มาทำงานในสิงคโปร์ ผ่านการจัดทำโครงการ World Class University Program เพื่อ
ดึงดูดให้มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างชาติที่มีชื่อเสียงเข้ามาเปิดแคมปัส (Campus) ที่ประเทศสิงคโปร์ และ
ดึงดูดนักศึกษาต่างชาติและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงให้มาทำงานในสถาบันการศึกษา มาตรการเหล่าน้ี  
มีส่วนช่วยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาของสิงคโปร์สามารถเลื่อนอันดับโลกได้   

สำหรับประเทศจีนมีการดำเนินนโยบายหลายระดับในการดึงดูดแรงงานทักษะทั้ง
ชาวจีนโพ้นทะเลและชาวต่างชาติ เพื่อให้จีนบรรลุเป้าหมายการเป็นผู้นำโลกด้านนวัตกรรม โดยจีนมี
เป้าหมายที่จะเพิ่มแรงงานมีทักษะจาก 114 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2553 เป็น 180 ล้านคน ในปี พ.ศ. 
2563 ที่ผ่านมา จีนได้มีการดำเนินนโยบายต่าง ๆ อาทิ นโยบายจูงใจทางเศรษฐกิจ แรงงานทักษะ  
ทั้งจากต่างชาติและชาวจีนโพ้นทะเลภายใต้โครงการ Ten Thousand Talent เมื่อปี พ.ศ. 2555  
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เพื่อดึงดูดแรงงานทักษะให้มาพัฒนางานวิจัยและจัดตั้งหน่วยธุรกิจในจีน พร้อมเสนอสิ่งจูงใจต่าง ๆ 
ด ้านการเงิน ด ้านท ี่อยู ่อาศ ัย ส ่งเสริมการศึกษานานาชาต ิ โดยการจัดต ั้งโครงการ Chang Jiang 
Scholars Program เพื่อชักจูงให้นักวิชาการจากต่างชาติกลับเข้ามาทำงานในประเทศจีน โดยให้การ
สนับสนุนด้านค่าตอบแทนและทุนวิจัยต่าง ๆ ซึ่งนโยบายน้ีประสบความสำเร็จอย่างสูงส่งผลให้ จีน
กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ียังมีก ารลด
ข้อจำกัดต่าง ๆ มีการปรับเงื่อนไขให้ชาวต่างชาติสามารถขอสถานะ Permanent Resident ได้ง่ายขึ้น  
มีการปรับนโยบายวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติให้อาศัยอยู่ต่อเพื่อทำงานหรือจัดตั้งธุ รกิจหลัง จาก
สำเร็จการศึกษา โดยมีแรงจูงใจเร่ืองที่อยู่อาศัย การจ้างงาน การศึกษาของบุตรและเงินสนับสนุน  

2.2.4  สิงคโปร์กับสงครามการแย่งชิงคนเก่งทั่วโลกสู่ “ศูนย์กลางคนเก่งสิงคโปร์” :  
บทเรียนและความท้าทายสู่แนวทางสร้าง “ศูนย์กลางคนเก่งภาครัฐไทย” ในบริบทอาเซียน6 

ประเทศสิงคโปร์มีการสรรหาคัดเลือก ดึงดูดคนเก่งชาวต่างชาติ (แรงงานทักษะ) 
จากทั่วโลกเข้าสู่ศูนยก์ลางคนเก่งสิงคโปร์ รัฐบาลสิงคโปร์กำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ส ิงคโปร์กับการเป ็นศ ูนย์กลางคนเก่งในเอเชีย  กลย ุทธ์ Global Talent (การสรรหา-ค ัดเลอืก)  
ยื่นข้อเสนอและสิทธิพิเศษให้กับคนเก่งต่างชาติ แนวทางดังกล่าวได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จ
ในบริบทการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยควรเร่ิมต้นสรรหาคัดเลือกคนเกง่
ชาวต่างชาติจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนมาใช้ประโยชน์ในไทย โดยเตรียมความพร้อมสร้าง Talent 
Hub: Model War of talent by “Talent Hub” in Singapore การสรรหาและคัดเล ือกคนเก่ง
ชาวต่างชาติและหลัก PMWP (Place, Money, Welfare, Position) มาวิเคราะห์เพื่อเป็นแ นวท าง
ด ึงด ูดคนเก ่งจากต ่างชาต ิสู ่ศ ูนย ์กลางคนเก่งไทย และจัดเตรียมสถานที ่พัก สาธารณูปโภคและ 
ความปลอดภัย ค่าตอบแทน เง ินเด ือน สวัสด ิการให้เท่าเท ียมกับคนไทย ตำแหน่งงานและแผน
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ แนวทางดังกล่าวจะเป็นแนวทางสร้างองค์ความรู้ การสรรหาคัดเลือกคนเก่ง
ชาวต่างชาติสู่ประเทศไทย  
  

 
6 สุดารัตน์ โยธาบริบาล, สิงคโปร์กับสงครามการแยง่ชิงคนเก่งทัว่โลกสู ่“ศูนยก์ลางคนเก่งสิงคโปร์” : บทเรยีนและ
ความท้าทายสู่แนวทางสร้าง “ศูนย์กลางคนเกง่ภาครัฐไทย” ในบรบิทอาเซียน, [ออนไลน]์, แหล่งทีม่า: 
https://so01.tcithaijo.org/index.php/HUSO/article/view/32274/27563 [20 กรกฎาคม 2564]. 
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2.2.5  สหราชอาณาจักรประกาศใช้มาตรการ Global Talent Visa เร่งดึงดูดนักวิจัย
ต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศ7 

รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศใช้มาตรการวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับคนเข้าเมือง
ประเภท Global Talent Visa ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อดึงดูดนักวิทยาศ าส ต ร์  
นักคณิตศาสตร์ และนักวิจัยต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศโดยไม่จำกัดจำนวน และไม่จำเป็นต้องได้
งานหรือหางานรองรับก่อนการเดินทางเข้าประเทศมาตรการดังกล่าวจะบังคับใช้แทนที่วีซ่า Tier 1 
(Exceptional Talent) ประเภทความสามารถพิเศษ สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานที่มีทักษะความสามารถสูง 
ซึ่งเดิมจำกัดไว้ที่ที่ 2,000 คนต่อปี  

มาตรการ Global Talent Visa เปิดให้คนที่มีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และผ่าน 
การรับรองหรือมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานชั้นนำที่ได้ รับการยอมรับในสหราชอาณาจัก ร เช่น  
ราชสมาคม (Royal Society) หรือ Royal Academy of Engineering วีซ่า Global Talent จะช่วย
ดึงดูดนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคจากทั่วโลกเข้ามาทำงานในสหราชอาณาจักร นอกจากน้ีรัฐบาล
อังกฤษมีแผนจะเพิ่มงบสนับสนุน 300 ล้านปอนด์ สำหรับการค้นคว้าและพัฒนาการวิจัยคณิตศาสตร์
ข ั ้นส ูง ซ ึ ่งนับเป็นส่วนหนึ ่งของการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล  ที่ส ัญญาว่าจะเปิดรับบุคลากรที ่มี
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก แม้ว่าการเคลื่อนย้ายบุคลากรอย่างเสรีระหว่าง  สหราช
อาณาจักรและสหภาพยุโรปน้ันจะสิ้นสุดลงภายหลังการสิ้นสุดของช่วง Brexit ในวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 แต่รัฐบาลอังกฤษยังพร้อมที่จะปฏิรูประบบและกระบวนการขององค์กร UKRI โดยกำลัง
ดำเนินการเพื่อลดระบบราชการ และร่วมหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดคว ามซับซ้อ นของ
ขั้นตอนและยกเลิกข้อกำหนดเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวของโครงการที่ยากต่อการคาดเด าได้อย่าง
แม่นยำขึ้น  

2.2.6  วีซ่าทำงานและการย้ายถิ่นฐานกลับ: นโยบายการย้ายถิ่นกำหนดรูปแบบทั่วโลก
อย่างไร 

การจ้างงานและรักษาแรงงานจากต่างประเทศเป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนา 
องค์ความรู้และตลาดแรงงานทั่วโลก ผลการศึกษานโยบายการย้ายถิ่นฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาทักษะ และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติ พบว่าวีซ่าที่นายจ้างสนับสนุนมีส่วนในการจำกัด
พัฒนาการทางทักษะที่จำเป็นของแรงงาน ในขณะที่วีซ่าถาวรมีส่วนทำให้เกิดการย้ายกลับถิ่นฐานของ
แรงงาน ทั้งน้ีผู้ย้ายถิ่นฐานมักนำความรู้และทักษะทางธุรกิจต่าง ๆ  ที่พวกเขาพัฒนาขึ้นขณะศึกษาและ
ทำงานในต่างแดนกลับไปด้วย ประกอบกับนายจ้างข้ามชาติได้มีการเพิ่มหลักเกณฑ์ป ระสบการณ์ 

 
7 สหราชอาณาจกัรประกาศใช้มาตรการ Global Talent Visa เร่งดึงดูดนกิวิจยัต่างชาติเขา้มาทำงานในประเทศ, 
[ออนไลน์], แหลง่ที่มา: https://globthailand.com/england-18022020/ [20 กรกฎาคม 2564]. 

https://globthailand.com/england-18022020/
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การย้ายถิ่นฐานเข้าเป็นทักษะเพื่อใช้ในการพิจารณารับเข้าทำงาน ส่งผลให้ผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางกลับมี
ความได้เปรียบในตลาดแรงงานที่ประเทศของตน จากความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปฏสิัมพนัธ์
ระหว่างสถาบันของรัฐและองค์กรหน่วยธุรกิจมีส่วนในการกำหนดกระบวนการพัฒนาทักษ ะของ
แรงงานตลอดเส้นทางการย้ายถิ่นฐานเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ  

2.2.7  โครงการ “นโยบายดึงดูดแรงงานที่มีทักษะข้ามชาติ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0”8  

ศึกษาปัจจัยและการดึงดูดแรงงานต่างชาติทักษะสูงเข้ามาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย โดยยกตัวอย่างการดำเนินการเพื่อชักจูงแรงงานทักษะสูงของ ประเทศจีนและ
สิงคโปร์ ซึ่งประสบความสำเร็จในการดึงดูดแรงงานทักษะสูงข้ามชาติ เพื่อนํามาปรับใช้กับบริบทของ
ประเทศไทยต่อไป โดยความสำเร็จของประเทศสิงคโปร์เกิดจากนโยบายสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุม
หลากหลายแง่มุมของชีวิตชาวต่างชาติ ซึ่งมิใช่เพียงการให้วีซ่าและใบอนุญาตทำงานแก่ตัวแรงงานเอง 
แต่รวมถึงการให้สิทธิพิเศษต่างๆ แก่ผู้จ้างงาน การอนุญาตให้ครอบครัวติดตามเข้ามาพักอาศัย และ
การยกระดับฐานะเป็น “ผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร” ของประเทศ นอกจากน้ี ประเทศสิงคโปร์ยังมีการ
วางนโยบายเพื่อพัฒนาแรงงานที่เป็นคนสิงคโปร์และชาวต่างชาติผ่านโครงการ Singapore Talent 
Recruitment (STAR) Committee เพื่อส่งเสริมให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางของตลาดแรงงานทักษะสูง 

สำหรับประเทศจีน ได้จัดตั้งโครงการเพื่อดึงดูดบุคลากรให้มาพัฒนางานวิจัยและ
จัดตั้งหน่วยธุรกิจในจีน ผ่านการให้แรงจูงใจต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับมณฑล และระดับเมือง 
เช่นการให้ทุนการวิจัยที่เป็นประโยชน์ นโยบายการให้สถานะผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร การเปิดโอกาส
ด้านที่อยู่อาศัย การเข้าถึงระบบประกันสังคม การรักษาพยาบาล รวมถึงสิทธิของครอบครัวและบุตร 

2.2.8  นโยบาย 8 ประการ เพ ื ่อส่งเสร ิมการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจจากการจ้าง
แรงงานผู้ย้ายถิ่นฐาน9  

กล่าวถึงความสำคัญของแรงงานต่างชาติทักษะสูงต่อการพัฒนาเศ รษฐกิจข อง
ประเทศ โดยเน้นการวางนโยบายทางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมจากภาครัฐในการทำให้ทักษะแรงง าน  
เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ ด้วยการนำข้อมูลการดำเนินนโยบายของประเทศต่าง ๆ มา

 
8 สุรีย์พร พันพ่ึง, ภัทราพร ตาสิงห์, สักกรินทร์ นิยมศิลป,์ วิภาพร จารุเรืองไพศาล และกาญจนา เทียนลาย, 
โครงการวิจัย “นโยบายดึงดูดแรงงานทีมี่ทักษะเพ่ือสนบัสนนุยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0, สำนกังานคณะกรรมการ
ส่เงสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว), [ออนไลน์], แหลง่ที่มา: https://researchcafe.org/foreign-
talent-policy-in-support-of-thailand-strategy/ [20 กรกฎาคม 2564]. 
9 Elizabeth Jacobs, Work visas and return migration: how migration policy shapes global talent, 
[Online], Available from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369183X.2020.1857232  
[20 กรกฎาคม 2564]. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369183X.2020.1857232
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นำเสนอเป็นแนวทางปฏิบัติ 8 ข้อ สำหรับประเทศที่มีการเปิดรับชาวต่างชาติในฐานะแรงง านเพื่อ
ออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดึงดูดชาวต่างชาติ และเอื้อต่อการบริหารจัดก ารไป  
พร้อม ๆ กัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1)  การให้ผู้ถือวีซ่าทำงานชั่วคราวสามารถยื่นเร่ืองขอเป็นผู้พำนักถาวรได้ ปัจจัย
สำคัญที่จะทำให้แนวทางปฏิบัติน้ีประสบความสำเร็จ คือการออกเงื่อนไขและกระบวนการในการได้รับ
สิทธิที่ชัดเจน รวมถึงต้องมีระบบการจ้างงานที่ดีเพื่อรองรับ กล่าวคือชาวต่างชาติที่ ได้ รับสถ านะ
ดังกล่าวควรที่จะมีสิทธิในการเลือกและโยกย้ายงานได้โดยเสรีในระดับหน่ึง  

2)  การออกนโยบายเฉพาะสำหรับกลุ่มชาวต่างชาติที่มีทักษะพิเศษแล ะเป็ นที่
ต้องการของประเทศ เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มีทางเลือกและเป็นที่ต้องการจากหลากหลายประเทศทำให้
ความล่าช้าและยุ่งยากต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการพิจารณาวีซ่า หรือระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร
ต่าง ๆ เป็นปัจจัยด้านลบที่ผลักชาวต่างชาติกลุ่มน้ีเหล่าน้ีไปยังประเทศอื่น ๆ ที่มีนโยบายช่องทาง
พิเศษ (Fast Track) หรือการลดเงื่อนไขสำหรับผู้ที่มีทักษะพิเศษที่ต้องการเข้ามาทำงานในป ระ เทศ  
นอกจากน้ี ยังควรให้ “ผู้จ้าง” ของชาวต่างชาติกลุ่มน้ี ได้รับสิทธิพิเศษและงดเวน้ขั้นตอนและข้อบงัคบั
ต่าง ๆ ไปพร้อมกันด้วย 

3)  การจูงใจนักเรียนต่างชาติศักยภาพสูง เพื่อคัดเลือกและให้โอกาส นักเ รีย น
ต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในสถาบันระดับสูงของประเทศ ได้เข้ามาอยู่ในตลาดแรงงานเป็นระยะเวลาห น่ึง 
โดยจะต้องมีการยกเว้นข้อบังคับด้านวีซ่าและกฎเกณฑ์ด้านแรงงานบางประการด้วย  

4)  การใช้ประโยชน์จากการกำหนดค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบหลายระดับ  หมายถึง 
การทำให้ค่าธรรมเนียมวีซ่ามีบทบาทในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ กล่าวคือ การที่บริษัทยอมเสีย
ค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นเพื่อนำช่าวต่างชาติเข้ามาทำงานให้เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ผ่านขั้นตอนที่ น้อยลง 
แสดงให้เห็นว่าชาวต่างชาติมีทักษะแรงงานที่จำเป็นกับอุตสาหกรรมน้ัน ๆ มาก และสมควรที่จะได้รับ
สิทธิพิเศษ รวมถึงการลดเงื่อนไขบางประการในการเข้ามาทำงาน นอกจากน้ันการเก็บข้อมูลของ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาในลักษณะน้ีจะทำให้คาดการณ์ได้ว่าประเทศกำลังต้องการจากทักษ ะแรงงาน
แบบใดในภาพรวม รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ได้มากขึ้นก็สามารถนําไปจัดสรรเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
ทักษะแรงงานได้อีกต่อหน่ึง (แนวทางปฏิบัติน้ีจะเป็นประโยชน์ในประเทศที่ชาวต่างชาติทักษ ะสูงมี
ความต้องการเข้าไปทำงานมาก) 

5)  การให ้ความสำคัญก ับนายจ้างที ่ทำตามกฎเกณฑ์ภาครัฐ  ต ้องมีการออก
กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจ้างงานชาวต่างชาติ เพื่อให้ผู้จ้างงานไม่สับสน และสามารถวางนโยบาย
ที่สอดคล้องกันได้โดยผู้จ้างงานที่ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานหรือสูงกว่า (ทั้งในด้านการขออนุญาตต่าง  ๆ 
และด้านสวสัดิภาพของลูกจ้าง) จะได้รับสิทธิพิเศษและมีการงดเว้นข้อบังคับบางประการจากภากครัฐ 
เช่น การลดขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงาน เป็นต้น  
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6)  การสร้างสถาบันให้มีความยืดหยุ่นเป็นการวางรากฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายไปตามบริบทของประเทศและของโลกได้
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเก็บข้อมูลทำวิจัย และการรวบรวมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง  ๆ  

7)  การวางยุทธศาสตร์การบูรณาการระหว่างชาวต่างชาติและสังคม กล่าวคือเป็น
ความพยายามในการทำให้ชาวต่างชาติสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและชุมชนภายในประเทศได้อย่าง
กลมกลืน ทั้งในมุมมองด้านภาษา ทัศนคติ การดำเนินชีวิต และความต้องการพื้นฐานต่าง ๆ  

8)  การมีส่วนร่วมของภูมิภาคและท้องถิ่น การเคลื่อนย้ายแรงงานมีทั กษะจาก
ต่างประเทศ มักจะเข้าไปสู่พื้นที่เมืองหลวงหรือพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีความเจริญ (ในรูปแบบเดียวกับ
การย้ายเข้าสู่เมืองใหญ่ของประชากรในประเทศ) ทำให้การบริหารจัดการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่
ไม ่สามารถวางนโยบายเพื ่อสร้างประโยชน์สูงสุดจากการเข้ามาของชาวต ่างชาติทักษะสูงได้  
บางประเทศ รัฐบาลส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค และหน่วยงานท้องถิ่น มีการทำงานร่วมกันเพื่อ
ออกนโยบายเพื่อจูงใจให้ชาวต่างชาติเข้าไปทำงานในพื้นที่รอบนอกมากขึ้น โดยมีการให้สิทธิพิเศษ
เกี่ยวกับวีซ่า การประเมินพิเศษ และการสนับสนุนอื่น  ๆสำหรับทักษะแรงงานที่มีความจำเป็นในพื้นที่น้ัน  ๆ 

2.2.9  การดึงดูดแรงงานเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมของสหรัฐอเมริกา10  
การจัดสรรวีซ่าให้ผู้มีทักษะการทำงานขั้นสูงตามความต้องการของตลาดแ รงงาน 

เป็นตัวขับเคลื่อนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมและการขย ายตัวท าง
เศรษฐกิจ เน่ืองจากการจ้างบุคคลากรที่มีคุณภาพสูงมาทำงานในองค์กรจะช่วยให้เกิดการถ่ายทอด
องค์ความรู้ไปยังแรงงานภายในประเทศซึ่งจะหมุนเวียนไปยังส่วนอื่น ๆ  ต่อไป นอกจากน้ีการออกวีซ่า
นักเรียนให้แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ามาศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน และเป็นที่ต้องการของ
นายจ้างในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าน้ัน ไม่เพียงแต่นายจ้างจะได้บุคลากรที่ตรงตามความต้องการ 
ประเทศชาติยังสามารถดึงดูดบุคลากรคุณภาพสูงให้เข้ามาเป็นพลเมืองของตน โดยที่บุคคลเหล่าน้ี
ไม่ได้แย่งงานคนท้องถิ่นแต่อย่างใด สิ่งเหล่าน้ีสามารถทำได้โดยการออกแบบนโยบาย  และขั้นตอนที่ 
ไม่ซับซ้อนให้แรงงานต่างชาติทักษะสูงสามารถทำงานได้ผ่านการมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศ ตัวอย่าง
ประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการดึงดูดแรงงานต่างชาติทักษะสูง เช่น สหรัฐอเมริกา พบว่า 
แรงงานต ่างชาติทักษะสูงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด ้านไอทีและเทคโนโลยีที่ มีนัยยะสำคัญทาง
เศรษฐกิจ จากงานวิจัยในปี พ.ศ. 2562 ชี้ให้เห็นว่าแรงงานต่างชาติทักษะสูง มีอัตราการจดสิทธิบัตร
ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสร้างรายได้ให้ประเทศมากกว่าแรงงานท้องถิ่น 

 

 
10 Jack Salmon, Attracting Global Talent to Ensure America Is First in Innovation, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา: https://www.researchgate.net/profile/Jack-Salmon [20 กรกฎาคม 2564].  
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2.3  สรุปกรอบความคิด 
การศึกษาเพื่อจัดทำรายงานจากเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงานทักษะสูง 

ความสำคัญของแรงงานทักษะสูงในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ และแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการ 
SMART Visa ของประเทศไทย และตัวอย่างของประเทศที่ประสบผลสำเร็จอย่างเช่นประเทศ ฝร่ังเศส 
และสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จของการจัดทำมาตรการ SMART Visa ตลอดจน 
การเก็บข้อมูลจากผู้ที่ได้รับการับรองสิทธิ SMART Visa จะนำไปสู่แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
SMART Visa ของประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการดึงดูดบุคลากรทักษะสูงได้จำนวนมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทท่ี 3  

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  ปัญหาอุปสรรคของการเดินทางเข้ามาทำงานของคนต่างด้าวภายใต้วีซ่าธุรก ิจ  (Non-
Immigrant B) 

การเดินทางเข้ามาทำงานของคนต่างด้าว โดยทั่วไปจะต้องยื่นขออนุญาตกับห น่วยง าน  
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองหลายหน่วยงาน อาทิ การขอประทับตราวีซ่า Non-Immigrant B หรือ IB  
กับสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ ซึ่งจะอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ระยะเวลา 90 วัน 
หลังจากเดินทางผ่านเข้าประเทศ จะต้องยื่นเร่ืองเพื่อขออยู่ต่อในประเทศกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อขออยู่ต่อในประเทศระยะยาว 1 ปี โดยทำตามเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาเร่ืองอัตราส่วนระหว่าง
จำนวนคนต่างด้าวกับพนักงานคนไทยประจำในอัตราส่วนคนต่างด้าว 1 คน ต่อพนักงานคนไทย
ประจำ 4 คน และหากต้องการทำงานจะต ้องยื ่นขอใบอนุญาตทำงาน ( Work Permit) ก ับกรม 
การจัดหางาน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างที่มี
ขนาดการลงทุนจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่าสองล้านบาท โดยจะออกใบอนุญาตทำงานให้
คนต่างด้าวได้ 1 คน และให้เพิ่มขึน้หน่ึงคนต่อขนาดการลงทุนสองลา้นบาทแต่ไม่เกินสบิคน ซึ่งการยื่นเร่ือง
เพื่อขอพิจารณาอนุมัติแต่ละขั้นตอนต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา และใช้เวลาพิจารณา 
เน่ืองจากต้องพิจารณาตามระเบียบข้อบังคับของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัด และไม่มีการบูรณาการ
การทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนด้าว ขณะที่มาตรการ SMART Visa เป็นมาตรการที่
ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว โดยกำหนดเอกสารแนบน้อยกว่าและไม่ซ้ำซ้อนกับการยื่น
เร่ืองทั่วไป เน่ืองจาก SMART Visa เป็นมาตรการที่ออกผ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจำนวน 8 เร่ือง 
ดังน้ี  

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง การอนุญาตให ้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป ็นกรณีพ ิเศษสำหรับผู ้ เช ี ่ยวชาญท ักษะสูง นักลงท ุน ผ ู ้บริหารระดับส ูง และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเร่ิมต้น 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  เร่ือง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขสำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (SMART Visa) และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยื่นขอรับรองคุณสมบัติสำหรับคนต่างด้าวที่ประสงค์จะยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภท
คนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (SMART Visa) 
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ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจัก ร 
กระทรวงแรงงาน  

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เร่ือง การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (SMART Visa)  

คำชี ้แจงประกาศกระทรวงแรงงาน เรื ่อง การอนุญาตให้คนต ่างด้าวเข้ามาทำงานใน
ราชอาณาจักรได้รับยกเว้นไม่จำต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของ  
คนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเร่ิมต้น  

คําสั ่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้ คนต่ างด้ าว  
บางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษสําหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน 
ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเร่ิมต้น 

คำสั่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เร่ือง การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในก ารอ นุญาต ให้  
คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษสําหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง 
นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเร่ิมต้น 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานได้ รับ
ยกเว้นไม่จำต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเร่ิมต้น 

อย่างไรก็ดี ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย ได้ถูกคนต่างด้าว
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกขึ้นเพื่อขอให้ทบทวนแก้ไขในการประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ หลายคร้ัง 
สรุปได้ดังน้ี  

3.1.1  การเดินทางเข้าประเทศด้วยว ีซ ่าประเภทท่องเท ี ่ยวหร ือเดินทางผ่าน
ราชอาณาจักรและภายหลังต้องการเปลี่ยนเพื่อให้ทำงานได้ในประเทศ จะมีขั้นตอนการเปลี่ย น
ประเภทหรือวัตถุประสงค์วีซ่าที ่เข้มงวด เนื ่องจากสำนักงานตรวจคนเข ้าเม ืองจะเคร่งครัดใน
ว ัตถ ุประสงค์เดิมที ่ต ้องการเด ินทางเข้าประเทศ ส ่งผลให้ต่างชาติหลายรายต้องเดินทางออกไป
ต่างประเทศเพื่อขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์ เป็น Non-Immigrant Visa B ที่ต่างประเทศและเดินทาง  
เข้ามาใหม่เพื่อขอทำงานต่อในประเทศ 

3.1.2  การแจ้งการอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 37 (5) 
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กำหนดให้คนต่างด้าวมีหน้าที่รายงานตัวแจ้งที่พักอาศัย
ต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน การรายงานตัวน้ีก่อให้เกิดภาระกับคนต่ างด้าว 
และเป็นปัญหาสำหรับการต่อหรือขยายวีซ่าหากไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้า เมืองคว ร
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ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Application หรือพัฒนาระบบ e-Service เพื่ออำนวยความสะดวกต่อ  
การใช้งานจริง  

3.1.3  วิธีการยื่นเรื่องขออยู่ต่อกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยังใช้แบบฟอร์มกระดาษ
ในการยื่นและพิจารณา ทำให้มีความยุ่งยากในการยื่นเอกสาร คนต่างด้าวต้องยื่นเอกสารชนิดเดียวกัน
ซ้ำ ๆ หลายหน่วยงาน รวมทั้งต้องเดินทางไปติดต่อด้วยตนเอง และที่สำคัญที่สุดใช้เวลาใ นก าร
พิจารณา ดังน้ัน มาตรการ SMART Visa ซึ่งเป็นมาตรการพิเศษที่ได้รับการออกแบบมาเพื่ออ ำนวย
ความสะดวกและลดขั ้นตอนการยื ่นขอและแนบเอกสารที ่ซ้ำซ้อน โดยยกเว ้นกฎระเบียบของ  
การพิจารณาอนุม ัต ิของหน่วยงานต ่าง ๆ  เช ่น กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
กรมการจัดหางาน เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างสูงสุด และให้เกิดการจูงใจสำหรับกลุ่ มบุคล ากร
ทักษะสูง  

 
3.2 เปรียบเทียบสิทธิของผู้ถือ SMART Visa กับผู้ถือวีซ่าธุรกิจทั่วไป (Non-Immigrant B)  

การอยู่ในประเทศของคนต่างชาติภายใต้สิทธิวีซ่าธุรกิจทั่วไป Non-Immigrant B เป็น 
การเดินทางเพื่อเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์ทำงานในประเทศโดยทั่วไป ทั้งคนต่างชาติและนายจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่หน่วยงานด้านการเข้าเมืองกำหนดไว้ เพื่อให้ได้รับสิทธิในการอยู่ เพื่อ
ทำงานในประเทศ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคมากกว่าการอำนวยความสะดวก 
เนื ่องจากหน่วยงานที ่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานควบคุมกำกับด ูแลมิใช่อำนวยความสะดว ก ดังน้ัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับ SMART Visa ซึ่งมีเจตนาที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดจึงเป็ นมาตรก าร
ผ่อนปรนหรือได้รับการยกเว้นเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค เพื่อจูงใจให้คนต่างด้าวที่ทักษะสูงพร้อม
ครอบครัวเดินทางเข้ามาทำงานได้อย่างราบร่ืนสูงสุด ดังน้ี  
 
ตารางที่ 9  เปรียบเทียบสิทธิของ SMART Visa กับสิทธิวีซ่าธุรกิจทั่วไป (Non-Immigrant B) 

สิทธิที่ได้รับและ
เง่ือนไขที่ต้องปฏิบัติ 

ประเภทวีซ่า Non-Immigrant B ประเภทวีซ่า SMART Visa 

ระยะเวลาที่ได้ร้บ
อนุญาตให้อยู่ใน
ประเทศ  

1 ปี Smart T ระยะเวลาตาม
สัญญาจ้าง สูงสุด 4 ปี  
Smart E ระยะเวลาตาม
สัญญาจ้าง สูงสุด 4 ปี 
Smart I ระยะเวลาตาม 
สัญญาจ้าง สูงสุด 4 ปี 
Smart S 6 เดือน-2 ปี  
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สิทธิที่ได้รับและ
เง่ือนไขที่ต้องปฏิบัติ 

ประเภทวีซ่า Non-Immigrant B ประเภทวีซ่า SMART Visa 

ใบอนุญาตทำงาน  
(Work Permit)  

ต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ยกเว้นไม่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาต
ทำงาน (Work Permit) ตามที่
กรมการจัดหางานกำหนด 

การแจ้งอยู่เกินกว่า 
90 วัน 

การแจ้งอยู่เกิน 90 วัน ตามระเบียบของ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากคนต่างด้าว
อยู่ในประเทศติดต่อกันเกิน 90 วัน จะต้อง
แจ้งโดยยื่นแบบ ตม. 47 ด้วยตัวเอง หรือ
แจ้งทางไปรษณีย์  

ผ่อนปรบหลักเณฑ์ให้แจ้งทุก 
1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) โดย
สามารถใช้บริการที่ศูนยบ์ริการ
วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน 

การอนุญาตเดินทาง
กลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรอีก  
(Re-entry Permit) 

หากเดินทางออกนอกราชอาณาจักรต้องยื่น
คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร 
อีก Re-Entry Permit มี 2 ประเภท ได้แก่ 
ประเภท ใช้คร้ังเดียว (Single Entry) และ 
ใช้หลายคร้ังภายในระยะเวลาที่ยังเหลอือยู ่
(Multiple Entry) 

สามารถเดินทางกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรอีกได้ไม่จำกัด
จำนวนคร้ัง โดยได้รับการ
ยกเว้นต้องทำขออนุญาต Re-
Entry Permit 

สิทธิในการทำงาน
ของคู่สมรส  

ไม่อนุญาตให้ทำงาน คู่สมรสที่ติดตาม และบุตรที่ชอบ
ด้วยกฎหมายที่ติดตาม Smart T 
สามารถทำงานได้โดยไม่ต้อง
ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ทัง้น้ี 
ต้องไม่เป็นการทำงานต้องห้าม 
ตามที่กำหนดในพระราชกำหนด 
การบริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

สิทธิการใช้ช่องทาง
พิเศษ (Fast Track 
Lane) ที่ท่าอากาศยาน
ระหว่างประเทศที่มี
ให้บริการช่องทาง
พิเศษ 

ไม่ได้รับสิทธิให้ผ่านช่องทางพิเศษ ได้รับสิทธิให้ใช้ช่องทางพิเศษ 
(Fast Track) ในการเข้าออก
ราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศ
ยานระหว่างประเทศที่มี
ให้บริการช่องทางพิเศษ 
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สิทธิที่ได้รับและ
เง่ือนไขที่ต้องปฏิบัติ 

ประเภทวีซ่า Non-Immigrant B ประเภทวีซ่า SMART Visa 

เงื่อนไขเร่ืองอตัราสว่น
การจ้างคนต่างด้าว
ต่อการจ้างพนักงาน
คนไทยประจำ 

คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งชาติ ที่ 
327/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
กำหนดให้ธุรกิจต้องมีอัตราส่วนระหว่าง
จำนวนคนต่างด้าวกับพนักงานคนไทย
ประจำในอัตราส่วนคนต่างด้าว 1 คน ต่อ
พนักงานคนไทยประจำ 4 คน  

ไม่อยู่ภายใต้คำสั่งสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติแห่งชาติ  
ที่ 327/2557 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 

เงื่อนไขเร่ืองขนาด
การลงทุน จด
ทะเบียนชำระแล้ว 

ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2552 กำหนดเร่ืองการออกใบอนุญาต
ให้คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างที่มีขนาด
การลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่าสอง
ล้านบาท 

ไม่อยู่ภายใต้ระเบียบกรมการ
จัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาอนุญาตการ
ทำงานของคนต่างด้าว 

ประเภทของวีซ่าที่จะ
ยื่นขอเพื่อการทำงาน
ในประเทศ 

ต้องเป็นวีซ่าประเภท Non- Immigrant B 
หรือ IB เท่าน้ันที่จะยื่นขอขยายเวลาอยู่ต่อ
เพื่อทำงานในประเทศ หากเป็นประเภทอื่น
เช่น TR หรือ Non- Immigrant อื่นๆ เช่น 
O หรือ ED ต้องเปลี่ยนวัตถุประสงค์  

วีซ่าทุกประเภทสามารถยื่นขอ
เปลี่ยนเป็น SMART Visa ได้
โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนประเภท 
หรือวัตถุประสงค์  

การเก็บค่าธรรมเนียม  - ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่า Non-Immigrant 
B จำนวน 2,000 บาท ที่สถานเอกอัครราชทตู 
หรือ 1,900 บาท กรณีการตรวจลงตรา 
Non-Immigrant B ที่ สำนักงานตรวจคน
เข้าเมือง 
- ค่าธรรมเนียมการขออยู่ต่อในประเทศ 
จำนวน 1,900 บาท 
- ค่าธรรมเนียมขออนุญาตกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรอีกหลายคร้ัง (Multiple Re-
entry Permit) จำนวน 3,800 บาท 
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน จำนวน 
3,000 บาท 

อัตราปีละ 10,000 บาท  
เศษของปีคิดเป็น 1 ปี 
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ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว SMART Visa เป็นมาตรการที่ให้สิทธิสูงกว่าเมื่อเทียบกับคนต่างด้ าว
ทั่วไปที่เดินทางเข้ามาทำงานปกติ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561–30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  
มีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติที่ย้ายการใช้สิทธิจากผู้ได้รับสิทธิภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทนุ 
หรือ Non-Immigrant B มาเพื่อเป็นผู้ได้ร้บสิทธิ SMART Visa จำนวน 298 คน เน่ืองจากได้รับสิทธิ  
ที่สูงกว่า โดยแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังน้ี Smart S จำนวน 124 คน Smart T จำนวน 66 คน 
Smart E จำนวน 32 คน และ Smart O จำนวน 76 คน 

 
3.3  การสำรวจความพึงพอใจของผู้ได้รับสิทธิ SMART Visa  

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงาน SMART Visa ได้ดำเนินการส ำรวจ
ความพึงพอใจและรวบรวมความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง และนำไปสู่การเพิ่มจำนวนผู้ยื่นขอ  
ให้มากขึ้น เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยจัดทำแบบสอบถามและส่งไปยังผู้ได้ รับได้ รับสิทธิ 
SMART Visa ทุกประเภท และมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 133 คน โดยจำแนกผู้ตอบสอบถามออก
ได้เป็นกลุ่มได้ ดังน้ี ผู้ถือ Smart S (Startup) ร้อยละ 47 Smart T (Talent) ร้อยละ 33 Smart E 
(Executive) ร้อยละ 14 Smart I (Investor) ร้อยละ 1 และ Smart O (ครอบครัว) ร้อยละ 5 โดย
คำถามในแบบสอบถามครอบคลุมเร่ืองระดับความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การตอบสนอง 
ของมาตรการ SMART Visa ก ับความต ้องการของบุคลากรทักษะสูง  ความพึงพอใจต่อการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ขั้นตอนการขอขยายเวลาที่ศูนย์วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ขั้นตอนการยื่นเร่ืองออกตรา
ประทับ SMART Visa ในต่างประเทศ การแจ้งรายงานการอยู่ติดต่อในประเทศติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี 
โดยผลการสำรวจสรุปได้ดังน้ี 

3.3.1  ประเภทของ SMART Visa จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกแต่ละประเภทได้
ดังนี้ 

 
แผนภูมิที่ 1 ประเภทของ SMART Visa 
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3.3.2  ความพึงพอใจของข้ันตอนการยื่นเรื่องเพื่อขอออกตราประทับ SMART Visa  
ในต่างประเทศ  

ผลการสำรวจพบว่าบุคลากรทักษะสูงส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ช่องทางสถานเอกอัครราชทตู
หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศเป็นจุดเร่ิมต้นในการยื่นขอ SMART Visa เน่ืองจากผู้ใช้สิทธิเป็น 
คนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทย หรือย้ายประเภทวีซ่าจากประเภทอื่น เช่น Non-Immigrant B หรือ  
Non-Immigrant O เพื่อมาขอรับสิทธิ SMART Visa จึงเป็นเร่ืองที่ต้องนำมาทบทวน และเร่งดำเนินการ 
ให้มีการใช้ช่องทางการยื่นขอผ่านสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยมากขึ้น อย่างไรก็ตามกลุม่ 
Smart S ที่เคยยื่นเร่ืองผ่านสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย มีความพึงพอใจมาก  

 
แผนภูมิที่ 2  ความพึงพอใจเร่ืองขั้นตอนการออก SMART Visa ในต่างประเทศ (สถานทตูหรือสถานกงสลุ) 

 
3.3.3  เรื่องมาตรการ SMART Visa สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากร

ทักษะสูงได้อย่างเหมาะสมหรือไม่  
ผลสำรวจพบว่า ผู้ถือ SMART Visa ทุกประเภท เห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็นด้วยกับ

มาตรการที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ 
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แผนภูมิที่ 3 มาตรการ SMART visa ตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

 
3.3.4  ความพึงพอใจต่อการเก็บค่าธรรมเนียมของ SMART Visa  

โดยค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากบุคลากรทักษะสูงทุกประเภทในอัตราเท่ากันรายปี  ๆละ 
10,000 บาท โดยมีฐานการคำนวณจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งหมด  
เช่น ค่าธรรมเนียมการขอ วีซ่าเดินทางเข้าประเทศ การขออยู่ต่อในประเทศ และค่าธรรมเนียม Re-
entry Permit เป็นต้น 

 
แผนภูมิที่ 4 ความพึงพอใจในการเก็บค่าธรรมเนียมของ SMART Visa 
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3.3.5  ความพึงพอใจเรื่องข้ันตอนการขอขยายเวลาที่ศูนยว์ีซ่าและใบอนุญาตทำงาน   
บุคลากรทักษะสูงที่ถือ SMART Visa จะได้ร้บสิทธิในการติดต่อยืนเร่ืองเ กี่ยวกับ  

การเดินทางเข้าเมืองที ่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service Center for Visa and 
Work Permit) อาคารจตุรัสจามจุรี ซึ่งเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จและเป็นที่ตั้งของกองกำกับการ 3 
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำนักบริหารแรงง านต่าง ด้าว 
กรมการจัดหางาน และหน่วย SMART Visa ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นศูนย์
ที่บูรณาการการทำงานของหน่วยงานเข้าเมืองเพื่อให้บริการแก่คนต่างด้าวและผู้บ ริหารระดับสูง ที่
เดินทางเข้ามาภายใต้สิทธิประโยชน์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พระราชบัญญัติปิโตรเลี่ยม 
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม และบุคลากรทักษสูง SMART Visa ผลการสำรวจพบว่าทุกกลุม่
ของบุคลากรทักษะสูงมีความพึงพอใจกับบริการที่ศูนย์วีซา่และใบอนุญาตทำงาน 

 
แผนภูมิที่ 5 ความพึงพอใจเร่ืองขั้นตอนการขยายระยะเวลาของวีซ่าที่ศูนย์วีซา่และใบอนุญาตทำงาน 

 
3.3.6  การแจ้งรายงานอยู่ติดต่อในประเทศเกินกว่า 1 ป ี 

ตามระเบียบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผ่อนปรับหลักเณฑ์ให้แจ้งรายงานทุก 1 
ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) เพื่อต้องการทราบที่พักอาศัยในระหว่างที่พักอยู่ในประเทศไทย โดยสามารถ
แจ้งรายงานตามแบบ ตม. 47 ด้วยตนเองที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่อาศัยอยู่ห รือท าง
ไปรษณีย์ หรือทางระบบออนไลน์ อย่างไรก็ดีสำหรับผู้ถือ Smart visa สามารถมายื่นแบบ ตม. 47  
ที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บคุลากรทักษะสูง 
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แผนภูมิที่ 6  ความพึงพอใจเร่ืองการรายงานตัวทุก 1 ปี ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ศูนย์บ ริการ  

วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน 
 

3.4  ความพึงพอใจของบริษัทที่ใช้ SMART Visa เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากรทักษะสูง
เข้ามาทำงานในองค์กร  

ผู้ศึกษาได้ส่งแบบสอบถามไปยังบริษัทต่างชาติ 5 บริษัทที่ยื่นขอรับรองบุคลากรทักษะสูง
และได้รับการรับรองใช้สิทธิ SMART Visa สอบถามเร่ืองประโยชน์ของ SMART Visa ในการช่วย
สนับสนุนให ้บริษ ัทสามารถเข ้าถ ึง การจ้างบุคลากรท ักษะส ูงเข้ามาทำงานในบริษ ัทเพื ่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งไว้ได้อย่างไร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบในประเด็นเ ดียวกันโดยให้
ความสำคัญกับเร่ืองการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนและเอกสารต่างๆ ให้ได้ง่ายขึ้น และเน้นเร่ือง
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับสูงกว่าเมื่อเทียบกับวีซ่าทั่วไป อย่างไรก็ดีบริษัทต่าง ๆ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เร่ืองปัญหาอุปสรรค ของการนำ SMART Visa ไปใช้ในการติดต่อยื่นเร่ืองความไม่สะดวกในก ารใช้ 
SMART Visa เป ็นเอกสารประกอบการย ื ่นเรื ่องต ่าง ๆ  เช ่น การเป ิดบ ัญชีธนาคาร และยื ่นขอ
ใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น  

 
3.5  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนการยื่นขอรับสิทธิ SMART Visa ที่ผ่านมา 

ตั้งแต่เร่ิมใช้มาตรการ SMART Visa จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีคนต่างด้าวยื่น
ขอรับการรับรองจำนวน 1,165 คน และจำนวนผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 741 คน เน่ืองจากคุณสมบัติ
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ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังน้ันจึงมีคำแนะนำจากผู้ยื่นและบริษัทที่ยื่นขอก าร รับรอ งให้
พิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการยื่นขอ SMART Visa ให้มีความยืดหยุ่น ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์
เร่ืองเอกสารประกอบการยื่นต่าง ๆ ให้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมก ารลงทุน 
ได้ปรับปรุงขั้นตอนและเอกสารประกอบการพิจารณาการขอรับรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับ SMART 
Visa ให้ง่ายและสะดวกขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นและพิจารณารับรองคุณสมบัติทำ ให้
บุคลากรทักษะสูงยื่นขอใช้สิทธิมากขึ้น สำหรับเร่ืองสำคัญ ๆ ที่สำนักงานได้ดำเนินการปรับปรุงแล้ว
สรุปได้ ดังน้ี  

1)  ปรับปรุงขั้นตอนและรายการเอกสารประกอบการขอ SMART Visa ผ ่อนผ ันให้นำ
กรมธรรม์ประกันสุขภาพซึ่งต้องคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย มายื่นภายหลังจาก
ได้รับการรับรองคุณสมบัติแล้วได้จากที่กำหนดให้ยืน่ ณ วันที่ยื่นเร่ือง 

2)  ยกเล ิกใบรับรองความประพฤติออกโดยกองทะเบียนประวัติประวั ติอาชญากรรม 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ืองประวัติอาชญากรรมของประเทศน้ัน ซี่งเดิม
เคยกำหนดให้ผู้ยื่นต้องแนบทุกกรณี 

3)  ยกเลิกใบรับรองประวัติอาชญากรรม โดยผ่อนปรนให้เป็นการเรียกขอเป็ นบ างก รณี
เท่าน้ัน  

4)  ยกเลิกการกำหนดเงื่อนไขการรับรองเอกสารโดย Notary public เน่ืองจากการรับรอง
เอกสารโดย Notary Public ทำให้คนต่างชาติต้องเดินทางกลับประเทศ เพื่อขอรับการรับรองจาก
กระทรวงการต่างประเทศของตนเองซึ่งเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการทางเอกสาร 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และสิทธิประโยชน์ที่ผ่านมาหลังจาก สำนัก งาน เ ร่ิม
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานรับคำขอและพิจารณารับรองคุณสมบัติของผู้ยื่นมาระยะหน่ึง สำนักงาน
ได้รับคำแนะนำและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ SMART Visa 
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเร่ิมต้นจากต่างประเทศมาเร่ิมดำเนินกิจกรรมซึ่งจะนำไปสู่การจัดตั้งวิสาหกิจ
เร่ิมต้นในประเทศไทยต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้
ปรับปรุงคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการที่ เกี่ยวกับ 
SMART Visa ให้สามารถตอบสนองนโยบายและเป้าประสงค์ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์คุณสมบัติของการยื่นขอ SMART Visa ดังน้ี 

3.5.1 การเพิ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
เพ ื ่อให ้ครอบคล ุมยุทธศาสตร์และนโยบายที ่รัฐบาลให ้ความสำคัญ โดยเพิ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มเติมจาก 10 อุตสาหกรรม S-Curve โดยเพิ่ม 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ดังน้ี  
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1)  การระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution)  
2)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ด ้านว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Human 

Resource Development in Science and Technology) 
3)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน (Environment Management 

and Renewable Energy) 
3.5.2 เพิ่มสิทธิและประโยชน์ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track)  

ให้ผู้ถือ SMART Visa สามารถใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการเดินทางเข้าออก
ผ่านสนามบินนานาชาติต่าง ๆ 

3.5.3  การปรับปรุงหลักเกณฑ์เง่ือนไขของ Smart T (Talent)  
การอนุญาตผู้เชี่ยวชาญอิสระในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and 

Technological Freelancer: S&T Freelancer) เพ ื ่อเป็นการสร้าง Talent pool สำหรับ Ecosystem 
สำหรับกิจการที่ใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยเีป็นฐานในการผลิตหรือให้บริการ พร้อมทั้งสง่เสริมใหเ้กดิ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่คนไทยในประเทศ จึงอนุญาตให้คนต่างด้าวที่เป็นผู้เชี่ยวช าญอิส ระด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Freelancer) เช่นผู้เชี่ยวชาญที่ระบุในประกาศอาชีพงานตามทักษะ
ด้านดิจิทัล อาทิ Software Developer, Security Specialist, Data Scientist เป็นต้น มีสิทธิได้รับ
อนุญาตให้พำนักและทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายคราวละ 1 ปี  และต่อขยายได้
คราวละไม่เกิน 2 ป ี หากมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบที ่สำนักงานกำหนด โดยจะต้องมี
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการขอรับรองคุณสมบัติ ดังน้ี 

1)  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีไ่ด้รับการรับรองความเชี่ยวชาญ
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2)  ต้องแสดงหลักฐานการถือครองสินทรัพย์สภาพคล่อง ( Liquid Assets) ทั้ง 
ในประเทศหรือต่างประเทศ ได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน หรือเงินลงทุนระยะสั้น
อื่น ๆ เช่น หุ้นสามัญ กองทุนรวม บัญชีทองคำ เป็นต้น ไม่ต่ำกว่า 600,000 บาท ซึ่งถือครองแล้ว  
ไม่ต ่ำกว่า 3 เด ือนก ่อนยื่นคำขอ กรณีม ีคู ่สมรสและบุตรที ่ชอบด้วยกฎหมายจะต ้องมสีินทรัพย์  
สภาพคล่อง (Liquid Assets) ท ั ้งในประเทศหรือต่างประเทศอีกไม่น้อยกว่า 180,000 บาท หรือ
เทียบเท่าต่อคน ซึ่งถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอ 

3)  ต้องมีสัญญาจ้างหรือสัญญาบริการกับกิจการทั้งในประเทศหรือต่า งประเทศ 
ซึ่งต้องมี 

- เงินได้หรือค่าตอบแทนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อเดือน และสัญญา  
ต้องมีระยะเวลาคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 

- มีมูลค่าสัญญารวมคงเหลือไม่ต่ำกว่า 600,000 บาท ณ วันที่ยื่นคำขอ 
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4)  หลังจากได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร หากมีการเพิ่มการทำงาน
ซ ึ ่งม ีส ัญญาจ้างงานก ับบริษ ัทหรือองค ์กรในประเทศ จะต ้องเป ็นการทำงานท ี ่เก ี ่ยวก ับสาขา 
ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้ รับการรับรองแล้วเท่าน้ัน และต้อง มิใช่งานต้องห้าม
สำหรับคนต่างชาติด้วย 

5)  มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ โดยมีวงเงินคุ้มครองการรักษาพยาบาลในประเทศไทย
ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศไทย 

 
3.6  ปัญหาอุปสรรคสำคัญ ๆ  ของผู้ถือ SMART Visa 

ผลสำรวจผู้ได้รับ SMART Visa พบว่าผู้ได้รับสิทธิ SMART Visa ยังมีอุปสรรคและไม่ได้ รับ
ความสะดวกจากการนำ SMART Visa ไปติดต่อเพื่อทำธุรกรรมต่าง ๆ  สรุปได้ ดังน้ี 

3.6.1  SMART Visa ย ังไม่เป ็นที ่รู้จักอย่างแพร่หลายทำให ้คนต ่างด ้าวที ่ต้องใช้เป็น
หลักฐานประกอบการยื่นเพื่อขอใบอนุญาตอื่น ๆ  กับหน่วยงานต่าง  ๆ  ประสบปัญหายุ่งยาก เช่น  

1)  ตรวจคนเข ้าเม ืองตามด่านชายแดนต่าง  ๆ  กรณีเด ินทางเข้าออกผ่านตาม 
ด่านแนวชายแดนของประเทศ  

2)  กรมการขนส่งทางบก เพื่อขอใบอนุญาตขับขี่  
3)  ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เพื่อขอเปิดบัญชีธนาคาร 

3.6.2  สถานที่ ในการต ่ออายุและรายงานตัวประจำปีก ับ SMART Visa จะต ้องทำใน
จังหวัดที่กำหนดเท่าน้ันส่งผลให้ผู้ถือวีซ่าเกิดความไม่สะดวกดา้นระยะเวลาและการเดินทาง  

3.6.3  ปัจจุบันอายุของ SMART Visa ที่ได้รับบางประเภทไม่สอดคล้องต่อก ารดำ เ นิน
ธุรกิจในประเทศไทย เน่ืองจากผู้ขอภายใต้วิสาหกิจเร่ิมต้น หรือ Smart S จะได้รับอนุญาตให้อยู่  
ไม่เกิน 6 เดือน เพื่อให้จัดตั้งวิสาหกิจเร่ิมต้น และได้รับการขยายเวลาให้อีก 1 ปี เมื่อได้รับการรับรอง
การเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ (Incubation) หรือโครงการเร่งการเติบโต (Accelerator) และได้รับ
ขยายเวลาให้อีก 2 ปี เมื่อจัดตั้งกิจการในประเทศที่ได้รับการรับรองว่าเป็นกิจการวิสาหกิจเ ร่ิมต้นใ น
อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งแตกต่างกับผู้ขอประเภทอื่นจะได้รับอนุญาตตามระยะเวลาของสัญญาจ้าง
แต่ไม่เกิน 4 ปี  

3.6.4  ขั้นตอนการยื่นขอ SMART Visa มีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
นานถ ึง 1 เด ือนในการพิจารณา ซ ึ ่งเมื ่อเปรียบเทียบกับวีซ่าที ่ใกล้เค ียงกันในต ่างประเทศ เช่น 
Employment Pass (EP) ของประเทศสิงคโปร์ 

3.6.5  การขอเปลี่ยนวีซ่าจาก SMART Visa เป็น Non-Immigrant ประเภทอื่นไม่สามารถ
ทำได้ในประเทศเน่ืองจากไม่ได้กำหนดให้กระทำได้ ดังน้ันจึงเกิดความยุ่งยากในการจะเปลี่ยนประเภท
หลังจากไม่ประสงค์จะได้รับสิทธิ  
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อย่างไรก็ดี สำนักงานได้ดำเนินการแก้ไขอุปสรรคทั้งหมดแล้ว หลังจากที่พบปัญหาซึ่ง
ปัจจุบันลดน้อยลง และจะหมดไป ปัญหาเกิดจากหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลขา่วสารจะต้องเร่ง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติรับทราบระเบียบกฎเกณฑ์ปัจจุบันให้มากที่สุด แต่มีบางเร่ืองเป็นระเบียบ
ของหน่วยงานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขประชาสัมพันธ์ให้เร็วที่สุด 
 

 
 
 



 

 

 
บทท่ี 4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การดึงดูดบุคลากรต่างชาติทักษะสูงเพื่อให้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยผ่านมาตรการ SMART Visa ที่กำลังดำเนินอยู่ปัจจุบัน นับว่ายัง
อยู่ในช่วงเร่ิมต้นและต้องพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มบุคลากรได้หลากหลาย โดยออกแบ บ
มาตรการให้ตรงตามความต้องการของบุคลากรทักษะสูงเหล่าน้ัน ซึ่งสามารถทำได้โดยเทียบเคียงกับ
ประเทศที่มีความใกล้เคียงในเชิงภูมิศาสตร์ และประสบความสำเร็จจากการใช้นโยบายดังกล่าว อาทิ
ประเทศจีนและประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดึงดูดบุคลากรทักษะสูงข้ามชาติ 
ซึ่งปรากฏตามรายงานของ Ministry of Manpower สิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนผู้ที่ ได้ รับ
อนุมัติวีซ่า Employment Pass จำนวนทั้งสิ้นจำนวน 177,100 คน เน่ืองจากสิงคโปร์ใช้ นโยบาย
ดึงดูดและให้สิทธิประโยชน์ที่จูงใจครอบคลุมหลากหลายแง่มุมสำหรับชาวต่างชาติ มิ ใช่เพียงการให้ 
วีซ่าและใบอนุญาตทำงานแก่ตัวคนต่างชาติที่จะเข้าไปทำงานเท่าน้ัน แต่รวมถึงการให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ  
แก่ผู้จ้างงานด้วย รวมถึงการอนุญาตให้ครอบครัวเดินทางติดตามเข้ามาพักอาศัย การยกระดับฐานะ
คนต่างชาติให้เป็น “ผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร” ของประเทศ นอกจากน้ีสิงคโปร์ยังมีการวางนโยบายเพื่อ
พัฒนาแรงงานที่เป็นคนสิงคโปร์และชาวต่างชาติผ่านโครงการ Singapore Talent Recruitment 
(STAR) Committee เพื่อส่งเสริมให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางของตลาดแรงงานทักษะสูง 

สำหรับประเทศจีนน้ันใช้นโยบายดึงดูดบุคลากรต่างชาติอย่างจริงจัง ได้จัดตั้งโครงการเพื่อ
ดึงดูดบุคลากรให้มาพัฒนางานวิจัยและจัดตั้งหน่วยธุรกิจในจีน พร้อมเสนอแรงจูงใจต่าง ๆ ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับมณฑล และระดับเมือง เช่น การให้ทุนการศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ นโยบายการให้
สถานะผ ู ้ม ีถิ ่นที ่อยู ่อาศ ัยถาวร การเป ิดโอกาสด้านที ่อย ู่อาศั ย การเข ้าถ ึงระบบประกันสังคม  
การรักษาพยาบาล รวมถึงสิทธิของครอบครัวและบตุร 

เมื่อพิจารณามาตรการดึงดูดบุคลากรต่างชาติทักษะสูงของประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่มี
ทิศทางที่ชัดเจนเพียงพอ ประกอบกับไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ มีเพียงสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที ่ได ้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ให ้เป็นหน่วยงานหลัก
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ออกวีซ่าประเภทพิเศษที่เรียกว่า SMART Visa เพื่อดึงดูดแรงงาน
ทักษะสูงจากต่างประเทศ และได้ดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของ SMART Visa มา
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เป็นระยะ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรทักษะสูงชาวต่างชาติและบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยยังมีความต้องการบุคลากรทักษะสูงอกีเป็นจำนวนมาก
เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนรูปแบบ Thailand 4.0 เน่ืองจากไทยไม่สามารถผลิตบุคลากรไทย
รองรับได้ทัน ซึ่งวิธีการดึงดูดบุคลากรทักษะสูงสามารถนำความได้เปรียบหรือจุดแข็งของประเทศไทย
มาใช้ในการดึงดูด เช่น ความน่าอยู่ ความสะดวกสบายสำหรับคนต่างชาติในการอยู่ ดังปรากฏจาก  
ผลสำรวจของ Expat Insider 2021 ด้านคุณภาพชีวิต ความสะดวกในการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งไทยอยู่ใน
อันดับที่ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  

มาตรการ SMART visa เร่ิมมีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ปัจจุบันมีจำนวนผู้ผ่ าน  
การรับรองจำนวน 741 คน หากพิจารณาอัตราการเพิ่มของผู้ยื่นขอ จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ยื่นขอและ
ผ่านการรับรองแต่ละปีมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังน้ี ปี พ.ศ. 2561 จำนวนผู้ผ่านการรับรอง 34 คน  
ปี พ.ศ. 2562 จำนวนผู้ผ่านการรับรอง 146 คน ปี พ.ศ. 2563 จำนวนผู้ผ่านการรับรอง 393 คน  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลากรทักษะสูงต่างชาติให้ความสนใจในการเข้ามาทำงานที่ประเทศไทย และ
ต ้องการได ้รับประโยชน์จาก SMART Visa เนื ่องจากสิทธ ิที ่ ได้รับส ูงกว่าสิทธ ิของวีซ่าปกติทั่วไป 
ถึงแม้ว่าบุคลากรทักษะสูงดังกลา่วจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของแต่ละประเภทก็ตาม ดังน้ันจึงสรุป
ได้ว่า SMART Visa เป็นมาตรการที่ดึงดูดบุคลากรทักษะสูงอย่างมีประสิทธิภาพ และควรต้องพัฒนา
ต่อไปเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการดึงดูดบุคลากรทักษะสูงเข้ามาทำงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
คนไทย และผลการศึกษาของผู ้จัดทำรายงานพบว ่ามาตรการ SMART Visa มีเรื ่องที ่ต ้องพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อจูงใจและแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้ เพื่อให้มีจำนวนการยื่นขอเพิ่มมากขึ้ น ผู้ศึกษา  
ขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงมาตรการ SMART Visa ดังต่อไปน้ี  

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.2.1.1  รัฐบาลควรจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่บูรณาการการให้บริการและข้อมูล

โดยรวบรวมหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเข้าเมือง และการพัฒนาวิทยาศาต ร์และ
เทคโนโลยีมาร่วมกันทำงานเพื่อบูรณาการให้เป็นแนวทางเดียวกัน และกำหนดขั้นตอนและเป้าหมาย
ในการพัฒนา SMART Visa ให้เป็นไปทิศทางเดยีวกัน ให้เป็นเคร่ืองมือในการดึงดูดชาวต่างชาติทักษะสงู 
รวมท ั ้งคนไทยทักษะสูงที ่อาศ ัยอยู่ต่างประเทศให้กลับมายังประเทศไทย เพื ่อให้ได้มาตรการที่
เหมาะสมและยืดหยุ่น รวมถึงการขยายขอบเขตของ SMART Visa ให้ครอบคลุมกลุ่มชาวต่างชาติที่
มากกว่าเดิม หากทำได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มบุคลากรทักษะสูงเพื่อนำความรู้หรือ
ทักษะสูงที่ตนมีอยู่มาใช้ และคนไทยมีโอกาสได้เรียนรู้ เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้ าหมาย นโยบ าย
ประเทศไทย 4.0 และพ้นจากการติดกับดับประเทศรายได้ปานกลางได้ในที่สุด  
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4.2.1.2  กำหนดแผนพัฒนาระยะยาวในการดึงด ูดบ ุคลากรทักษะส ูง ด ้วยการ
กำหนดกลุ่มประเภทบุคลากรที่ต้องการและกำหนดภูมิภาคให้ชัดเจน และที่สำคัญคือมีการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 

4.2.1.3  เร่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและพักอาศัยของชาวตา่งชาติ
ทักษะสูง เช่น เร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสิทธิในที่อยู่อาศัย สิทธิการเข้าถึงระบบ
ประกันสังคม สิทธิการรักษาพยาบาล และสิทธิทางการศึกษาของบุตร รวมถึงการสนับสนุนทางด้าน
การเงินสำหรับการวิจัยและพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ  

4.2.1.4  เพิ่มกลุ่มผู้ที่จะขอรับการรับรองจากเดิม 13 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
โดยเพิ่มกลุ่มที่มีความประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย เช่น ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (High-
Skilled Professional) บุคลากรกลุ่มน้ีมาช่วยสร้าง Talent pool ด้านวิทยาศาตร์และ เทคโ นโลยี 
รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยที่ต้องการมาทำงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บุคลากรไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางด้านเทคโนโลยีระหว่างที่ยัง
ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ 

4.2.1.5  เพ ิ ่มกลุ ่มผู้ที ่ต้องการทำงานจากประเทศไทย ( Work from Thailand 
Professional) ซึ่งสอดรับการแนวโน้มการทำงานวิถีใหม่ในยุคก ารระบาดของไวรัสโควิด 19 กลุ่ม
บุคลากรกลุ่มน้ีจะมีความรู้และได้รับรายได้จากนายจ้างต่างประเทศ โดยประเทศไทยจะเป็นหน่ึงใน
เป้าหมายที่ถูกเลือกจากการต้อนรับที่อบอุ่นเป็นมิตรกับคนต่างชาติ สามารถทำงานและอยู่อาศัยได้
อย่างสะดวก ที่ผ่านมากลุ่มผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทยโดยเฉพาะบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ นิยมเข้ามาทำงานทางภาคใต้หรือภาคเหนือของไทย เน่ืองจากสภาพแวดล้อมเหมาะแก่
การทำงานและพำนักอยู่เป็นระยะเวลานานหลายเดือน ดังน้ันหากเพิ่มกลุ่มน้ีเข้าไปอย่างทางการจะมี
กลุ่มคนที่ยื่นขอเป็นจำนวนมากเช่นกัน 

4.2.1.6  นำนโยบายการให้สถานะทีสู่งกว่า SMART Visa เช่น ผู้มีถิ่นที่อยูอ่าศัยถาวร 
(Residence) ให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์และถือวีซ่า SMART Visa มาระยะหน่ึง และทำประโยชน์ให้กับ
ประเทศ และผู้ที่มีความเหมาะสม และสามารถดึงดูดชาวต่างชาติทักษะสูงที่ต้องการเข้ามาอยู่อาศัย
และงานระยะยาวได้  

4.2.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
4.2.2.1  เร่งรัดการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรให้ประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อ

ช่วยเผยแพร่ข้อมูลแนะนำกลุ่มเป้าหมาย โดยอาจนำรูปแบบของการทำความตกลงร่วมกัน (MOU) 
กับองค์กรต่างประเทศ เช่นหอการค้าต่างประเทศ (Chamber of Commerce) บริษัทที่ปรึกษาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ บริษัทสรรหาทรัพยากรมนุษย์ (Recruitment) ซึ่งทำหน้าที่คำแนะนำด้านการยื่นขอ
อยู่ต่อในประเทศไทยแก่คนต่างชาติโดยตรง 
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4.2.2.2  การผ่อนปรนหรือยกเลิกกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการยื่นเร่ือง เช่น 
เกณฑ์เร่ืองจำนวนเงินเดือนขั้นต่ำสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงทั่วไป (SMART T) ซึ่งกำหนดไว้ตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 12 /2561 เร่ือง คุณสมบัติหลักเกณฑ์และ
เง ื ่อนไข สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู ่ช ั่วคราวเป็นกรณีพ ิเศษ ( SMART Visa) สำหรับ
ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงทั่วไป (SMART T) ต้องมีเงินได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อเดือน หรือ
เทียบเท่า ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ไม่มีประสบการณ์ทำงาน 
ทำให้กลุ่มน้ีไม่ผ่านเกณฑ์เงินได้เฉลี่ย โดยเสนอให้แก้ไขโดยใช้เกณฑ์เงินได้ซึ่งรวมถึงรายได้ทุกประเภท 
เช่น โบนัส สวัสดิการอื่น ๆ ที่ได้รับร่วมในการคำนวณ หรือนำเร่ืองประสบการณ์ทำงานมาใช้พิจารณา
ด้วยหากประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี อาจลดเกณฑ์ลงเหลือ 60,000 บาท นอกจากน้ันสำหรับผู้บริหาร
ระดับสูง (SMART E) ควรผ่อนปรนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและวุฒิการศึกษาของ
ผู้บริหารระดับสูงปัจจุบันกำหนดให้ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมี
ประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งแนวโน้มของประเทศพัฒนาแล้ว 
ผู้บริหารสูงสุด ไม่จบการศึกษาหรือออกจากระบบการศึกษาเพื่อเข้ามาบริหารกิ จการของตนเอง  
ไม่ควรนำเร่ืองการศึกษาระดับปริญญาตรีมาเป็นอุปสรรค 

4.2.2.3 ปรับปรุงขั้นตอนการย ื่นเรื่องให้สะดวกขึ้น โดยนำระบบ e-Service  
มาให ้บริการแทนระบบป ัจจุบ ันซ ึ ่งเป็นการย ื ่นผ ่านระบบ SMART Visa online web service  
ที่กำหนดให้ผู้ยื่นต้องยื่นเอกสารตัวจริงพร้อมด้วยสำเนาควบคู่กัน เน่ืองจากการยื่นเอกสารออนไลน์
เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ มิได้เป็นการรับคำขอรับรองคุณสมบัติ
อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ดีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา
ระบบการยื่นการรับรอง และการขยายการรับรองให้อยู่บนระบบ e-Service และจะเสร็จสิ้นภายในปี 
พ.ศ. 2564 โดยให้ผู้ยื่นสามารถทำขั้นตอนต่าง ๆ บน Platform เดียวกัน ตั้งแต่เร่ิมรับเร่ืองและส่งต่อ
ให้กับหน่วยงานรับรองอื่น ๆ เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานส่งเสริมเศรษ ฐกิจ
ดิจิทัล (depa) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมทั้งส่งเร่ือง
อนุมัติให้ผู้ยื่นทราบผลการพิจารณาเพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระให้แก่ผู้ยื่นและหน่วยงาน
ตรวจสอบได้  

4.2.2.4 นำระบบการให้คะแนน (Points based system) มาใช้พิจารณาอนุมัติ
การรับรองให้สิทธิแก่การยื่นขอ SMART Visa โดยการกำหนดคะแนนด้านต่าง ๆ เช่น ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ ผลงานวิชาการที่ผ่านมา เงินเดือน ซึ่งสามารถให้น้ำหนักความสำคัญในการพิจารณาได้ 
เช่น ความสำคัญการเร่ืองความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ทำงาน ผลงานที่ผ่านมา ซึ่งอาจนำไปเฉลี่ย
หรือทดแทนเร่ืองอื่นที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ได้ และเปิดโอกาสให้มีผู้ผา่นการรับรองได้มากขึ้น 
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4.2.2.5 ปรับปรุงส ื ่อประชาส ัมพันธ ์ เน้นการประชาส ัมพันธ ์เช ิงรุกกำหนด
เป้าหมายและวิธีให้ชัดเจน ที่ผ่านมาสำนักงานใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมหา รือ 
สัมมนาการลงทุนในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงการสอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับ SMART Visa ผ่านข่าวสาร 
การลงท ุน บทความ และส ื่อประชาสัมพันธ ์ต ่าง ๆ  เช ่น การประชาส ัมพันธ ์ร่วมก ับสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีความต้องการบุคลากรทักษะสูงใน
การพัฒนาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในพื้นที่เช่นกัน การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับและข้อมูลในรูปแบบ 
Info Graphic  

สำหรับข้อจำกัดเร่ืองการประชาสัมพันธ์ เน่ืองจากสำนักงานได้ดำเนินการ
ปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของผู้มีสิทธิได้รับ SMART Visa จึงไม่ได้ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกได้อย่างจริงจัง อย่างไรก็ดีหลังจากที่ปรับปรุงหลักเกณฑ์และมีผลบังคับใช้
อย่างเป็นทางการสำนักงานได้เร่งประชาสัมพันธ์มาตรการ SMART Visa ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดย
ผ่านช่องทางเดิมข้างต้น และช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ใหม่ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนเป้ าหมายได้
หลากหลายยิ่งขึ้น ดังน้ี 

1)  การให้ความรู้ผ่านการบรรยาย ประชุมหารือ สัมมนา และกิจกรรม
ชักจูงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 

2)  การผลิตสื่อวีดิทัศน์ และ Key Visual เพื่อใช้กับสื่อออนไลน์ และ
ออฟไลน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับ รู้ และเข้าใจมาตรการ SMART Visa เช่น เว็บไซต์ของ
สำนักงานยูทูป (YouTube) เฟซบุ๊ก (Facebook) กิจกรรมสัมมนา สนามบิน เอกสารสิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

3)  จัดทำและปรับปรุง Press Release แผ่นพับ และ Info graphic  
ให้เป็นปัจจุบัน เน่ืองจากมีการแก้ไขหลักเกณฑ์ ส่งให้สถานทูตไทยและสำนักงานในต่างประเทศใช้  
ในการจัดกิจกรรมในต่างประเทศ 

4)  จัดทำโฆษณาที่สนามบินระหว่างประเทศที่สำคัญ เช่น สนามบิน
สุวรรณภูมิ สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ฯลฯ เพื่อให้คนต่างชาติที่เดินทางผ่านห รือเข้า
ประเทศรับรู้มาตรการ SMART Visa 

5)  ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรจัดกิจกรรม หรือโครงการเพื่อ
ส่งเสริม Startup ในประเทศ เช่น Startup camp เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพ  
มากยิ่งขึ้น  

4.2.2.6 ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ ประชาสัมพันธ์ 
ค้นหากลุ่มบุคลากรทักษะสูง เพื่อแนะนำให้กลุ่มบุคลากรทักษะสูงยื่นขอ SMART Visa โดยกำหนด
แผนประชาสัมพันธ์ของแต่ละปี และกำหนดเป้าหมายรายประเทศ เพื่อให้สามารถติดตามการดำเนินงาน
อย่างใกล้ชิด 
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4.2.2.7 การให้สิทธิพิเศษต่างๆ แก่ผู้จ้างงาน การอนุญาตให้ครอบค รัวติดต าม  
เข้ามาพักอาศัย และการยกระดับฐานะเป็น “ผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร” 

4.2.2.8 การออกวีซ่านักเรียนให้แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ามาศึกษาใน
สาขาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของนายจ้างในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าน้ันไม่เพียงแต่นายจ้าง
จะได้บุคลากรที่ตรงตามความต้องการ ประเทศชาติยังสามารถดึงดูดบุคลากรคุณภาพสูงให้เข้ามาเป็น
พลเมืองของตนโดยที่บุคคลเหล่าน้ีไม่ได้แย่งงานคนท้องถิ่นแต่อย่างใด การนำไปสู่เรือง Long Term 
Resident เพื่อดึงดูดกลุ่มคนทักษะสงูต่างๆ 
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ภาคผนวก ก  
Company Applying for SMART Visa Survey 

 

• Personal Information 
- Name - Surname ............................................................................. ...... 
- Company ................................................................................................. 
- Position ......................................................... ........................................... 

• Type of Smart Visa that has been applied for Foreign Nationals. (Please enter 
numbers 1 to 5 in the “…………” according to the frequency of Smart Visa 
application, by 1 means most frequently applied and 5 means least requested 
or never applied.) 
………… Smart T (Talent) 
………… Smart I (Investor) 
………… Smart E (Executive) 
………… Smart S (Startup Entrepreneur) 
………… Smart O (Other: Spouse and Legitimate Children of Smart Visa Holder) 

• How does Smart visa help your company recruits appropriate foreign nationals 
to achieve your expectation? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Facilitating Factors of holding a Smart Visa (Please mark ✓ according to the 
level of satisfaction) 

Factor 
Satisfaction Level 

Excellent Good Fair Poor 
Overall Criteria for Visa Application      

Complexity of Required Documents     

Duration of Application Approval Process     

Incentives of Smart Visa Comparing to Regular Visas      
Contact Channels for consultancy with BOI Officers i.e 
email Line official  

    

Smart visa helps company recruits the require expert as 
expectation  
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• Additional suggestion for Smart Visa improvement (Please specify at least 1 
suggestion) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. 
Note: All personal information will be kept confidential. 
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ภาคผนวก ข  
คำถาม SMART Visa Survey 

 
1. What type of Smart Visa are you? 
2. Smart Visa is appropriate for your needs? 
3. Please tell us why Smart Visa is not appropriate for your needs? 
4. How likely are you to recommend Smart Visa to someone else? 
5. How would you rate your experience receiving information easily on https://smart-

visa.boi.go.th, Smart Visa Line Official and Smart Visa Thailand Facebook Fan page? 
6. Please tell us why your experience in receiving information on https://smart -

visa.boi.go.th, Smart Visa Line Official and Smart Visa Thailand Facebook  
Fan page is very bad? 
7. How would you rate the value for money of Smart Visa Fee? 
8. To what extent are you satisfied with the procedures for Smart visa issuance at the 

One Stop Service Center for Visa and Work Permit in Bangkok (OSS)? 
9. Please tell us why you are unhappy with the procedures for Smart visa issuance at 

the One Stop Service Center for Visa and Work Permit in Bangkok (OSS)? 
10. To what extent are you satisfied with the procedures for Smart visa issuance 

overseas; Thai Embassy or Consulate? 
11. Please tell us why you are unhappy with the procedures for Smart visa issuance 

overseas; Thai Embassy or Consulate? 
12. To what extent are you satisfied with the process of Smart Visa extension?  
13. Please tell us why you are unhappy with the process of Smart Visa extension?  
14. To what extent are you satisfied with the process of status report to the Smart Visa 

Unit, BOI? 
15. Please tell us why you are unhappy with the process of status report to the Smart 

Visa Unit, BOI? 
16. To what extent are you satisfied with the 1-year reporting (to the immigration) at 

the One Stop Service Center for Visa and Work Permit in Bangkok (OSS)? 
17. Please tell us why you are unhappy with the 1-year reporting (to the immigration) 

at the One Stop Service Center for Visa and Work Permit in Bangkok (OSS)?  
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18. For a Smart Visa holder holding Smart Visa for more than 1 year, have you ever 
successfully made 1-year reporting to other Immigration offices apart from the 
Immigration at One Stop Service Center for Visa and Work Permit (OSS)? 

19. Please share with us how you have made 1-year reporting? 
20. Have you experienced any difficulties because of Smart Visa? If yes, what type of 

difficulties have you experienced? 
21. Overall, how would you rate your experience with Smart Visa benefits? Please rate 

1-5 below the privileges of Smart Visa. (1 means "Most dislike" and 5 means "Most 
agreeable") 

22. Do you have any other comments, questions, or concerns? If yes, please feel free 
to let us know. 
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ภาคผนวก ค 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ช่ือ–สกุล นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล 
 
ประวัติการศึกษา – นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 – Master of Science (Management and Human Relations) 

Abilene Christian University สหรัฐอเมริกา 
 
ประวัติการทำงาน 

พ.ศ. 2535–2536 เจ้าหน้าที่ประสานงาน ฝ่ายโทรคมนาคม บริษัทล๊อกซ์เล่ย์ จำกัด 
พ.ศ. 2536–2542  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน กองส่งเสริมการลงทุน 1 
พ.ศ. 2542–2547  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน กองส่งเสริมการลงทุน 5 
พ.ศ. 2547–2551  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว  
 ประเทศญ่ีปุ่น 
พ.ศ. 2551–2557 ผู้อำนวยกลุ่มประเทศญ่ีปุ่น เกาหลี และโอเชียเนีย  
 สำนักการตลาดเพื่อการลงทุน 
พ.ศ. 2557–2560  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล  
 สาธารณรัฐเกาหลี 
พ.ศ. 2560–2563  ที่ปรึกษาด้านการลงทุน  

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับเชี่ยวชาญ)  
 ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน 

 
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน 
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
 


