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คําสั่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ที่ 20/๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น
เนื่องจากได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่
ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ สําหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 7 และข้อ 10 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาต
ให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ สําหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง
นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 256๑
จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 คนต่างด้าวดังต่อไปนี้มสี ิทธิขออนุญาตเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
1.1 คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง
และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ที่ประสงค์จะทํางานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ และ
มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี
(1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
(2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
(3) อุตสาหกรรมการท่อ งเที่ ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่อ งเที่ ยวเชิงสุขภาพ
(Affluent, Medical and Wellness Tourism)
(4) อุ ต สาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี ชี ว ภาพ (Agriculture and
Biotechnology)
(5) อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future)
(6) อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation and Robotics)
(7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
(8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
(9) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
(10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
1.2 ผู้ติดตามซึ่งเป็นคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของคนต่างด้าวตามข้อ 1.1
มีสิทธิได้รับการตรวจลงตรา SMART VISA โดยมีรหัสกํากับ ดังนี้
ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง (Talent) : SMART “T”
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นักลงทุน (Investor) : SMART “I”
ผู้บริหารระดับสูง (Executive) : SMART “E”
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) : SMART “S”
คู่สมรสหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (Other) : SMART “O”
ข้อ 2 ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
2.1 สําหรับ ผู้ เชี่ ยวชาญทั ก ษะสูงและผู้ ติ ด ตาม อนุ ญ าตให้ อ ยู่ในราชอาณาจั ก ร
เป็นการชั่วคราวตามที่กําหนดในสัญญาจ้าง แต่ต้องไม่เกิน ๔ ปี
2.2 สําหรับนักลงทุนและผู้ติดตาม อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ไม่เกิน ๔ ปี
2.3 สําหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้ติดตาม อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ตามที่กําหนดในสัญญาจ้าง แต่ต้องไม่เกิน ๔ ปี
2.4 สําหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และผู้ติดตาม อนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวครั้งแรก ๑ ปี และสามารถขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวต่อไปอีกได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ปี
ข้อ 3 การตรวจลงตรา SMART VISA
3.1 คนต่างด้าวที่ ได้รับ หนังสือ รับรองคุณ สมบัติการมีสิทธิได้รับ SMART VISA
จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว หากประสงค์จะขอรับการตรวจลงตรา SMART VISA
ที่ สํ า นั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารวี ซ่ า และใบอนุ ญ าตทํ า งาน (One Stop Service
Center for Visa and Work Permit: OSS) ให้ดําเนินการยื่นคําขอรับการตรวจลงตราตามแบบ
ตม. 90 (ผนวก ก) ก่อนระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามประเภทการตรวจลงตราเดิม
สิ้นสุด พร้อมเอกสารที่ เกี่ยวข้องประกอบการขอรับการตรวจลงตราตาม ผนวก ข แนบท้ ายคําสั่งนี้
และชําระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ในอัตราปีละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เศษของปี
ให้คิดเป็น 1 ปี โดยให้กองกํากับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ มีหน้าที่รับคําขอรับ
การตรวจลงตรา และให้ผู้กํากับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 หรือ รองผู้กํากับการที่
ได้รับมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาสั่งการ และให้ผู้ดํารงตําแหน่งสารวัตรขึ้นไปหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน
ในสังกัดกองกํากับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เป็นผู้มีอํานาจลงนามในการตรวจลงตรา
SMART VISA สําหรับใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้ง พร้อมทั้งตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน
กําหนดระยะเวลาอนุญาตตามข้อ 2 ตามหนังสือรับรองของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
และไม่เกินอายุหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
3.๒ แนวทางในการดําเนินการและวิธีปฏิบัติสําหรับการตรวจลงตรา ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ดําเนินการดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

3.๒.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดในผนวก ข แนบท้ายคําสั่งนี้
3.2.๒ ประทับตรา ตามตัวอย่าง
(1) ตราประทั บ การตรวจลงตรา ใช้ อั ก ษร TH Saraban PSK
ขนาด 15 พอยท์ ประทับตราด้วยหมึกสีน้ําเงิน โดยวันที่อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรในตราประทับ
การตรวจลงตรา ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือรับรองของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน
๗.๕ ซม.

๘ ซม.
ซ

SMART VISA
IMMIGRATION BUREAU
THAILAND
NO……….…...……/.....………..
Category ….SMART “….”
Good for Multiple entries
to Thailand. This visa must be utilized
before ……………………………………….
if passport remains valid.
Issued on……………………………………
(Signed)……………………………………..
Immigration Officer

ใช้อักษร TH Saraban PSK
ขนาด ๑๖ พอยท์ ตัวหนา

๖ ซม.

(๒) ตราประจําส่วนราชการ ให้ประทับตราด้วยหมึกสีแดงบนตรา
ตรวจลงตรา มีลักษณะวงกลมซ้อนกัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง วงนอก 4.5 เซนติเมตร วงใน 3.5
เซนติ เมตร ล้ อ มครุ ฑ สู ง 3 เซนติ เมตร ระหว่ างเส้ น รอบวงในและเส้ น รอบวงนอก มี ข้ อ ความ
“สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง” ด้านบนวงกลม และ “IMMIGRATION BUREAU” ด้านล่างวงกลม
มีดอกจันทน์ซ้ายขวา
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(๓) ตราประทั บ ระบุ ชื่ อ ที่ อ ยู่ บริ ษั ท ที่ ค นต่ า งด้ า วทํ า งานอยู่
ใช้อักษร TH Saraban PSK ขนาด 1๓ พอยท์ โดยให้ประทับตราด้วยหมึกสีน้ําเงิน ใต้ตราตรวจลงตรา
ชื่อบริษัท/ Company Name……………………….………..
ที่อยู่/Address……………………………………………..…………
…………………………………………………………....................
…………………………………………………………....................

2.5 ซม.

7 ซม.

หมายเหตุ กรณี ที่ ค นต่ า งด้ า วมี ก ารเปลี่ ย นแปลงสถานที่ ทํ า งาน
ในภายหลังให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราเพิ่มเติม หรือยกเลิกตราประทับสถานที่ทํางานเดิม และ/หรือ
ประทับตราสถานที่ทํางานใหม่
(๔) ตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (Stay Permit) ใช้อักษร
TH Saraban PSK ขนาด 15 พอยท์ โดยให้ประทับตราด้วยหมึกสีน้ําเงิน และประทับตราวันที่
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามวันที่ที่อนุญาตในการตรวจลงตรา
STAY PERMIT

๓ ซม.

IMMIGRATION BUREAU
SUB- DIV.3, IMM-DIV.1
ADMITTED………………..
UNTIL…….......…………….
SIGNED……………………..
4.5 ซม.

หากหนั งสื อ เดิ น ทางหรือ เอกสารใช้ แ ทนหนั งสื อ เดิ น ทางของ
คนต่างด้าวมีอายุน้ อยกว่าระยะเวลาที่กําหนดในหนั งสือ รับรองของสํานั กงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุ น ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ระทั บ ตราวั น ที่ อ นุ ญ าตให้ อ ยู่ ในราชอาณาจั ก รเท่ า วั น หมดอายุ
หนั ง สื อ เดิ น ทางหรื อ เอกสารใช้ แ ทนหนั ง สื อ เดิ น ทางนั้ น และเมื่ อ คนต่ า งด้ า วนํ า หนั ง สื อ เดิ น ทาง
หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเล่มใหม่มาแสดง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขยายระยะเวลาการอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรตามระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือรับรองของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน โดยไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมในการขยายสิทธิการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
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3.๒.3 บั นทึ กหมายเลขการตรวจลงตราลงในแบบคํ าขอรั บการตรวจลงตรา
ด้านหน้า มุมบนด้านขวาไว้เป็นหลักฐาน
3.๒.4 ลงลายมื อชื่ อพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ในรอยตราตรวจลงตรา SMART VISA
และรอยตราอนุญาต STAY PERMIT
3.๒.5 แนบใบนั ดเพื่ อให้ คนต่ างด้ าวมารายงานตั วแจ้งที่ พั กอาศั ยในครั้งแรก
โดยระบุวันนัดรายงานตัวเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ตัวอย่าง ใบนัดรายงานตัว 1 ปี (SMART VISA)

8 ซม.

7 ซม.

3.2.6 แจ้ ง ให้ ค นต่ า งด้ า วรั บ ทราบหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการอนุ ญ าต
ให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจั ก รชั่ ว คราวเป็ น กรณี พิ เศษ (SMART VISA) ตามแบบ สตม.6 (ผนวก ค)
แนบท้ายคําสั่งนี้
ข้อ 4 การอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
4.1 กรณี คน ต่ า งด้ า วได้ รั บ การตรวจลงตรา SMART VISA จากสถาน
เอกอั ค รราชทู ต สถานกงสุ ล ไทยในต่ า งประเทศ และเดิ น ทางเข้ า มาในราชอาณาจั ก รครั้ ง แรก
ให้ พ นั ก งานเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมื องในสังกั ด กองบั งคั บ การตรวจคนเข้าเมื อ ง 2-6 แล้ วแต่ก รณี
ดําเนินการ ดังนี้
4.1.1 ตรวจอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร โดยประทับตราขาเข้า
และประทับตราวันที่อนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรตามกําหนดระยะเวลาอนุญาต ตามข้อ 2
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สําหรับใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งตามอายุการตรวจลงตรา ทั้งนี้ ให้พิจารณาหมายเหตุใต้ตราการตรวจ
ลงตราของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วย
หากหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวมีอายุน้อยกว่าวันอนุญาตดังกล่าว
ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ระทั บ ตราวั น ที่ อ นุ ญ าตให้ เ ข้ า มาอยู่ ใ นราชอาณาจั ก รเท่ า วั น หมดอายุ
หนั ง สื อ เดิ น ทางหรื อ เอกสารใช้ แ ทนหนั ง สื อ เดิ น ทางนั้ น โดยระบุ ห มายเหตุ ใต้ ต ราประทั บ ว่ า เป็ น
การอนุญาตเท่าอายุหนังสือเดินทาง
4.1.2 ในกรณี ที่ ป ระทั บ ตราวั น ที่ อ นุ ญ าตให้ เข้ า มาอยู่ ในราชอาณาจั ก ร
เท่าอายุหนังสือเดินทางในครั้งแรก เมื่อคนต่างด้าวนําหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
เล่มใหม่มาแสดงให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง กองกํากับการ 3 กองบังคับการตรวจคน
เข้าเมือง ๑ ขยายระยะเวลาการอนุญ าตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิที่คนต่างด้าวได้รับอนุญ าต
โดยไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมในการขยายสิทธิการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
4.2 กรณีคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา SMART VISA และตรวจอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว จากกองกํากับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ตามข้อ 3
หรือคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตรา SMART VISA จากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลไทย
ในต่างประเทศ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 4.1 หรือคนต่างด้าวที่ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร ตามข้อ 5 เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วเดินทางกลับเข้ามา
ในราชอาณาจักรอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2-6 แล้วแต่กรณี
ตรวจอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว
ข้อ ๕ การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
คนต่ า งด้ า วที่ ได้ รั บ การตรวจลงตรา SMART VISA เมื่ อ ครบกํ า หนดระยะเวลา
อนุญาตแล้ว หากประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปอีก ให้คนต่างด้าวยื่นคําขออนุญาตเพื่ออยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็ น การชั่ วคราวต่ อ ไป ก่ อ นระยะเวลาการอนุ ญ าตให้ อ ยู่ ในราชอาณาจักรเดิ ม สิ้ น สุ ด
ตามแบบคําขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.๗) และแบบคําขออนุญาต
เพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการขออนุญาตเพื่ออยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปตาม ผนวก ง แนบท้ายคําสั่งนี้ และชําระค่าธรรมเนียม ในอัตรา
ปี ล ะ 10,000 บาท (หนึ่ งหมื่ น บาทถ้ วน) เศษของปี ให้ คิ ด เป็ น 1 ปี ณ ศู น ย์ บ ริก ารวีซ่ าและ
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ใบอนุญาตทํางานฯ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับสารวัตรขึ้นไปหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีหน้าที่
รับคําขอและเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปอีก ตามระยะเวลาตามข้อ 2
เมื่อคนต่างด้าวมายื่นขออนุญ าตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปอีก
(SMART VISA) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
5.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดใน ผนวก ง แนบท้ายคําสั่งนี้
5.2 ประทับตรา ตามตัวอย่าง
(1) ตราประทั บ การขออยู่ ต่ อ ให้ ป ระทั บ ตราด้ ว ยหมึ ก สี น้ํ า เงิ น และ
ประทับตราวันที่อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรในตราขออยู่ต่อ ตามระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือรับรอง
ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
SMART VISA
(เลขเรื่อง)
SUB-DIV.3, IMM-DIV.1
EXTENSION OF STAY PERMITTED FOR UP TO……………..
HOLDER MUST LEAVE THE KINGDOM WITHIN THE
DATE SPECIFIED HEREIN , OFFENDERS WILL BE
PROSECUTED
SIGNED ………………………………..
IMMIGRATION OFFICER
DATE ……………………………

(2) ตราประทับระบุชื่อ ที่อยู่ บริษัทที่คนต่างด้าวทํางานอยู่ ใช้อักษร
TH Saraban PSK ขนาด 13 พอยท์ โดยให้ประทับตราด้วยหมึกสีน้ําเงิน ใต้ตราประทับการขออยู่ต่อ
ชื่อบริษัท/ Company Name……………………….………..
ที่อยู่/Address…………………………………………………………..
…………………………………………………….……………….…….……….
...............................................................................................

2.5 ซม.

7 ซม.

หมายเหตุ กรณี ที่ ค นต่ า งด้ า วมี ก ารเปลี่ ย นแปลงสถานที่ ทํ า งาน
ในภายหลั ง ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ระทั บ ตราเพิ่ ม เติ ม หรื อ ยกเลิ ก ตราประทั บ สถานที่ ทํ า งานเดิ ม
และ/หรือประทับตราสถานที่ทํางานใหม่
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(3) ตราประทั บ การขอกลั บ เข้ ามาในราชอาณาจั ก รอี ก ใช้ ได้ ไม่ จํ า กั ด
จํานวนครั้ง ให้ประทับตราด้วยหมึกสีดํา พร้อมประทับตราประจําส่วนราชการด้วยหมึกสีแดง
กว้าง 4 ซม.

SMART VISA

สูง 6 ซม.

ONE STOP SERVICE CENTER
FOR VISA AND WORK PERMIT

– 7 –

หากหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แ ทนหนังสือ เดินทางของคนต่างด้าว
มี อ ายุ น้ อ ยกว่าระยะเวลาที่ กํ าหนดในหนั งสื อ รับ รองของสํานั กงานคณะกรรมการส่ งเสริม การลงทุ น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราวันที่อนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร เท่าวันหมดอายุหนังสือเดินทาง
หรื อ เอกสารใช้ แ ทนหนั ง สื อ เดิ น ทางนั้ น ในตราขออยู่ ต่ อ และตราประทั บ การขอกลั บ เข้ า มาใน
ราชอาณาจักรอีก และเมื่อคนต่างด้าวนําหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเล่มใหม่มาแสดง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขยายระยะเวลาการอนุญาต ให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรตามระยะเวลาที่กําหนด
ในหนังสือรับรองของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมในการ
ขยายสิทธิการขออยู่ต่อ
ข้อ ๖ การรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยทุก 1 ปี
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร SMART VISA ต้องมารายงานตัว
แจ้งที่พักอาศัยเมื่อพํานักในราชอาณาจักรครบทุก 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
โดยให้คนต่างด้าวยื่นแบบการแจ้งอยู่เกินกว่า 1 ปี ของบุคคลต่างด้าวบางจําพวกที่ได้รับอนุญาตให้
เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว เป็นกรณีพิเศษ (SMART VISA) ตามแบบ ตม.91 (ผนวก จ) ที่
กองกํากับ การ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือ ง 1 ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญ าตทํางานฯ
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ทั้ งนี้ คนต่ า งด้ า วสามารถแจ้ ง ที่ พั ก อาศั ย ดั ง กล่ า ว ได้ ก่ อ นวั น ครบกํ า หนด ๑๕ วั น หรื อ หลั ง วั น
ครบกําหนด ๗ วัน
ข้อ 7 การสิ้นผลการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
การอนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วอยู่ ใ นราชอาณาจั ก รเป็ น การชั่ ว คราวเป็ น อั น สิ้ น ผล
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกรณี คนต่างด้าวขาดคุณ สมบัติตามข้อ 1 จากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 1
(2) มีพ ฤติ การณ์ น่ าเชื่ อ ว่าเป็ น ภั ยต่ อ สังคมหรือ จะก่ อ เหตุ ร้ายให้ เกิ ดอั น ตรายต่ อ
ความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
(3) กรณีผู้ใช้สิทธิติดตาม หากภายหลังการอนุญาตของผู้ได้รับสิทธิหลักสิ้นสุดลง
การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ติดตามย่อมสิ้นสุดลงด้วย
หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ให้บันทึกข้อมูลการสิ้นผล
การอนุญ าตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวลงในระบบของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
ข้อ 8 การตรวจลงตราเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวด้วยวัตถุประสงค์อื่น
คนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตรา SMART VISA ต่อมามีความประสงค์จะขอรับ
การตรวจลงตราเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวด้วยวัตถุประสงค์อื่น ให้สามารถกระทําได้
โดยแสดงหนังสือรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ถือปฏิ บัติตามระเบียบสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจลงตรา
และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา รวมทั้งคําสั่งและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม
ข้อ 9 การรายงาน
9.1 ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง จัดส่งรายงานการอนุญาตให้
เข้ า มาอยู่ ใ นราชอาณาจั ก รครั้ ง แรกของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การตรวจลงตรา SMART VISA ตามข้ อ 4.1
ผ่านกองกํากับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ทุกวันที่ ๕ ของเดือน เพื่อรวบรวมรายงาน
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
9.2 ให้ ก องกํ ากั บ การ 3 กองบั งคั บ การตรวจคนเข้ า เมื อ ง 1 จั ด ส่ ง รายงาน
การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรครั้งแรกของผู้ที่ได้รับการตรวจลงตรา SMART VISA ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางานฯ ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน
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9.3 ให้กองกํากับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ผู้รับคําร้องจัดให้มี
การควบคุมแสดงรายละเอียดการตรวจลงตราไว้ให้ชัดเจน และรายงานผลการดําเนินการให้กองบังคับการ
ตรวจคนเข้าเมือง 1 ทุกวันที่ 10 ของเดือน เพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
พลตํารวจโท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น
ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

ผนวก ก
ตม.90
TM.90
คำขอรับกำรตรวจลงตรำ
APPLICATION FOR SMART VISA

วันที่
Date

ที่ทำกำรตรวจคนเข้ำเมือง
Immigration Office
เดือน
Month

พ.ศ.
Year

เรียน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง
To : Immigration Officer
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ชื่อสกุล
I
(Mr.,Mrs.,Miss.) Family name
ชื่อรอง
Middle name

อำยุ
Age

ชื่อตัว
First name
ปี เกิดวันที่
เดือน
Years Date of birth Month

สถำนที่เกิด
Place of birth

พ.ศ.
Year

สัญชำติ
Nationality

ถือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง เลขที่
Passport or travel document
No.
เดือน
Month

พ.ศ.
Year

ออกให้ที่
Issued at

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

ประเภทของกำรตรวจลงตรำ
Type of visa

ลงวันที่
Date of issue
มีอำยุใช้ได้ถึงวันที่
Valid until date

ได้โดยสำรพำหนะ
Arrived by (type of transportation)

จำก
From

เข้ำมำทำงด่ำน
Port of arrival

วันที่
Date

บัตรขำเข้ำ / บัตรขำออก ตม.6
Arrival /Departure Card TM.6

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

ลำดับที่
No.

ข้ำพเจ้ำขอยื่นคำขอรับกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำวเป็นกรณีพิเศษ
I Wish to apply for SMART VISA
เหตุผลที่ขอรับกำรตรวจลงตรำ
Reason (s) for application
ขอแสดงควำมนับถือ
Yours sincerely,
ลำยมือชื่อ หรือลำยนิ้วหัวแม่มือขวำ
Signature or right thump print

ผู้ขอ
Applicant

-2สถำนที่พักในประเทศไทย
Address in Thailand
คำขออนุญำตฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ
This application is written by

เป็นผู้เขียน

อยู่บ้ำนเลขที่
Address No.

ถนน
Road

ตำบล / แขวง
Tambol/Khwaeng (Subdistrict)

อำเภอ / เขต
Amphoe/Khet (District)

จังหวัด
Changwat (Province)

ลำยมือชื่อ
Signature

รูปถ่าย
ขนาด 4 x 6 ซม.

Photograph
4 x 6 cm.

ผู้เขียน
Writer

คำเตือน
NOTICE
1. ผู้ขอจะต้องยื่นคาขออนุญาตด้วยตนเอง
APPLICANT MUST SUBMIT THE APPLICATION IN PERSON
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขออนุญาต 10,000.- บาทต่อปี
APPLICATION FEE IS 10,000.- BATH. per year
3. จะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม เงินค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้
WHETHER PERMISSION IS GRANTED OR NOT,
APPLICATION FEE IS NOT REFUNDABLE.

(แนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองที่ ๒๐/2561 ลงวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ 2561)

ผนวก ข
รายการเอกสาร
ประกอบการขอรับการตรวจลงตราให้คนต่างด้าวบางจาพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ
สาหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ติดตาม (SMART VISA)
แนบท้ายคาสั่งสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒0/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ยื่นคาขอ
1. คนต่างด้าวผู้ได้รับสิทธิหลัก
SMART VISA รหัสกากับ
1.1 SMART “T”
1.๒ SMART “I”
1.๓ SMART “E”
1.๔ SMART “S”

รายการเอกสาร
1. แบบคาขอรับการตรวจลงตรา (ตม. 90)
2. หนั งสื อ เดิ น ทางหรื อ เอกสารใช้ แ ทนหนั งสื อ เดิ น ทางของผู้ ยื่ น ค าขอ
พร้อมสาเนา
3. หนังสือรับรองคุณสมบัติจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
โดยหนังสือรับรองจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ออกหนังสือ
4. แบบรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (SMART VISA) (สตม.6)

2. คนต่างด้าวผู้ได้รับสิทธิ
ติดตาม SMART VISA
รหัสกากับ SMART “O”

1. แบบคาขอรับการตรวจลงตรา ตม. 90
2. หนั งสื อ เดิ น ทางหรือเอกสารใช้ แ ทนหนั ง สื อเดิ น ทางของผู้ ยื่ น ค าขอ
พร้อมสาเนา
3. หนังสือรับรองคุณสมบัติจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
โดยหนังสือรับรองจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ออกหนังสือ
4. แบบรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (SMART VISA) (สตม.6)

ผนวก ค

แบบ สตม.6
STM.6

แบบรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (SMART VISA)
Criteria and Conditions Acknowledgement Form
For the Temporary Stay Permit in the Kingdom (SMART VISA)
ที่ทำกำรตรวจคนเข้ำเมือง.................................
Immigration Office
วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ...............
Date
Month
Year
เรียน ผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
To Commissioner of Immigration Bureau
ด้วย ข้ำพเจ้ำ นำย / นำง / นำงสำว .................................................................. อำยุ. ..........ปี
I, Mr. Mrs. Ms.
Age Years
สัญชำติ ...............................ถือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง เลขที.่ ...................................
Nationality
Passport or travel document
No.
วันที่ออก ........................................................
Date of issue
โดยพนั ก งำนเจ้ ำหน้ ำ ที่ ได้ แ จ้ งหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในกำรอนุ ญ ำตให้ อ ยู่ ในรำชอำณำจั ก ร
ให้ ข้ำพเจ้ ำได้ทรำบว่ำกำรอนุ ญ ำตจะสิ้ น สุ ดลง เมื่อได้รับ หนังสื อ แจ้งจำกคณะกรรมกำรส่ งเสริมกำรลงทุน หรือ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบ กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
I was informed by the competent official that the Temporary Stay Permit in the
Kingdom will be terminated upon receiving a letter of notification from Office of Board of
Investment or a competent official finds out any of the followings;
1. ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกาหนด
Being unqualified according to the criteria and conditions set by Office of Board
of Investment.
2. มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุข หรือ
ความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
Posing a threat to society, or terrorizing peace and security of the people or
stability of the Kingdom.
3. กรณีผู้ใช้สิทธิติดตาม หากภายหลังการอนุญาตของผู้มีสิทธิหลักสิ้นสุดลง การอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรของผู้ติดตามย่อมสิ้นสุดลงด้วย
After my Temporary Stay Permit in the Kingdom is terminated, the Temporary
Stay Permit of the accompanied persons will be terminated as well.

-2ทุ กระยะเวลำหนึ่ งปี นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รับ อนุ ญ ำตให้ อยู่ ในรำชอำณำจักร ข้ำพเจ้ ำจะต้ องมำติด ต่ อ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เพื่อแจ้งที่พักอำศัย
After receiving the stay permit, I must notify in writing to the competent official of
my whereabouts every one year.
ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่ำวแล้ว และขอยืนยันว่ำ หำกได้รับกำรอนุญำตให้
อยู่ต่อในรำชอำณำจักรแล้ว ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่ำว โดยเคร่งครัด
I hereby acknowledge all criteria and conditions of the Temporary Stay Permit in
the Kingdom, and bound to follow them once I am approved for the permit.
จึงได้ลงลำยมือชื่อต่อหน้ำเจ้ำพนักงำนไว้เป็นหลักฐำน
I hereby sign before the competent official.
ขอแสดงควำมนับถือ
Respectfully,
............................................................... ผู้ยื่นคำร้อง
Applicant
............................................................... พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับคำร้อง
Officer

(แนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ที่ 20/2561 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561)

ผนวก ง
รายการเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป สาหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง
นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น และผู้ติดตาม (SMART VISA)
แนบท้ายคาสั่งสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 20/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ยื่นคาขอ
1. คนต่างด้าวผู้ได้รับสิทธิหลัก
SMART VISA รหัสกากับ
1.1 SMART “T”
1.๒ SMART “I”
1.๓ SMART “E”
1.๔ SMART “S”
2. คนต่างด้าวผู้ได้รับสิทธิ
ติดตาม SMART VISA
รหัสกากับ SMART “O”

รายการเอกสาร
1. แบบคาขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7)
2. แบบคาขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8)
3. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ พร้อมสาเนา
4. หนังสือรับรองคุณสมบัติจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
โดยหนังสือรับรองจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ออกหนังสือ
5. แบบรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (SMART VISA) (สตม.6)
1. แบบคาขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7)
2. แบบคาขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8)
3. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอ พร้อมสาเนา
4. หนังสือรับรองคุณสมบัติจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
โดยหนังสือรับรองจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ออกหนังสือ
5. แบบรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (SMART VISA) (สตม.6)

ผนวก จ

ตม.91

แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า 1 ปี ของบุคคลต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (SMART VISA)
NOTIFICATION FORM FOR ALIEN STAYING IN THE KINGDOM LONGER THAN 1 YEAR (SMART VISA)
เขียนที่ .......................................................
Written at
วันที่ ………..…เดือน.........................พ.ศ. .............
Date
Month
Year
เรียน พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง............................................................
To : Immigration Officer
ด้วย ข้าพเจ้า................................................................................................................................................................
(FULL NAME IN BLOCK LETTERS)
สัญชาติ......................................................................การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ
NATIONALITY
SMART VISA
เดินทางเข้ามาเมื่อวันที่……………………..เดือน………………………พ.ศ. ......................โดยพาหนะ.................................................................
ENTERED THAILAND ON
MONTH
YEAR
BY
หนังสือเดินทางเลขที่……………………………………………..…………………..ตามบัตรขาเข้าเลขที่.....................................................................
PASSPORT NO.
ARRIVAL CARD NO.
บัดนี้ ได้อยู่ในราชอาณาจักรไทย ครบ 1 ปี แล้ว และพํานักอยู่ที่................................................................................
I HAVE NOW BEEN STAYING IN THAILAND FOR 1 YEAR AND MY PRESENT ADDRESS IS
ซอย/ถนน...................................................ตําบล...........................................................อําเภอ................................................................
LANE/ROAD
SUBDISTRICT
DISTRICT
จังหวัด................................................โทรศัพท์.....................................................
PROVINCE
PHONE NO.
ลงชื่อ..............................................................................
SIGNATURE
หมายเหตุ คนต่างด้าวต้องแจ้ง กองกํากับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ทุกระยะ 1 ปี
NOTICE : ALIEN MUST NOTIFY SUB-DIVISION 3, IMMIGRATION DIVISION 1 EVERY ONE (1) YEAR.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ใบรับแจ้งการอยู่เกินกว่า 1 ปี ของบุคคลต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (SMART VISA)
RECEIPT OF NOTIFICATION

สําหรับเจ้าหน้าที่
FOR OFFICIAL USE ONLY

ข้าพเจ้า.........................................................................................ตําแหน่ง.................................................................
I

TITLE

ได้รับแจ้งการอยู่ในราชอาณาจักรไทยครบ 1 ปี ของ..................................................................................................................................
HAVE RECEIVED NOTIFICATION OF STAYING IN THAILAND FOR 1 YEAR FROM

สัญชาติ...................................................................ไว้แล้ว เมื่อวันที่.............................เดือน..........................................พ.ศ. ....................
NATIONALITY

ON DATE

MONTH

YEAR

เวลา............................................น.
HOUR
THIS IS NOT AN EXTENSION OF STAY.
PLEASE NOTIFY YOUR ADDRESS AGAIN ON
......................................................
KEEP IN PASSPORT

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับแจ้ง
SIGNATURE

IMMIGRATION OFFICER

(แนบท้ายคําสัง่ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 20/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)

TM.91

