ประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ป. 13 /๒๕๖๑
เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นขอรับรองคุณสมบัติสาหรับคนต่างด้าวที่ประสงค์จะยื่นขอรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)
อนุ ส นธิ ป ระกาศส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ ป. 12/2561 ลงวั นที่
18 ธันวาคม 256๑ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสาหรับ การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
เป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนจึงให้ยกเลิกประกาศส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 5/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นขอรับรองคุณสมบัติสาหรับคนต่างด้าวที่ประสงค์จะยื่นขอรับการตรวจลงตรา ประเภท
คนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) และให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การยื่นคาขอ
คนต่ า งด้ า วที่ ป ระสงค์ จ ะยื่ น ค าขอรั บ รองคุ ณ สมบั ติ ใ ห้ ยื่ น ค าขอต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน (One Stop Service Center for
Visa and Work Permit: OSS) หรือสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ และให้หน่วยงาน
นั้นส่งคาขอดังกล่าวไปยังศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน
ข้อ 2 การดาเนินการรับรองคุณสมบัติ
2.1 ให้ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางานส่งคาขอรับรองคุณสมบัติไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ ดังต่อไปนี้ ภายในเวลา ๓ วันทาการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
2.1.1 รั บ รองคุ ณ สมบั ติ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ เช่ น ส านั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น
2.1.2 รับรองอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น
2.1.3 รับรองกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิต หรือการให้บริการ
และเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น
๒.๑.๔ รับรองการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ (Incubation) หรือโครงการเร่งการ
เติบโต (Accelerator) หรือโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน เช่น สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่ได้เข้าร่ว มโครงการบ่ม เพาะ ต้องได้รับการร่ว มลงทุน จาก
ภาครัฐหรือได้รับการรับรองจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
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๒.๑.๕ รับรองบริษัทเงินร่วมลงทุน (Venture Capital Company)
๒.๑.๕.1 รับรองบริษัทเงินร่วมลงทุน (Venture Capital Company) ซึง่
ได้ รั บ การร่ ว มลงทุ น จากภาครั ฐ และลงทุ น ในกิ จการในอุ ตสาหกรรมเป้ าหมายที่ใ ช้เ ทคโนโลยีเ ป็น ฐานใน
กระบวนการผลิตหรือการให้บริการ โดยหน่วยงานภาครัฐที่ร่ วมลงทุนนั้นๆ เช่น สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น
๒.๑.5.2 รับรองบริษัทเงิ นร่ว มลงทุน (Venture Capital Company)
ของภาคเอกชนซึ่งลงทุนในกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการ
ให้บริการ เช่น สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น
2.1.6 รับรองกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นในลักษณะ Startup
Camp เช่ น ส านั กงานนวั ตกรรมแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงานส่ งเสริ มเศรษฐกิ จดิจิ ทัล ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น
2.1.7 รับรองแผนการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นซึ่งใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็น
ส่วนสาคัญในการดาเนินธุรกิจในประเทศ เช่น สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น
2.1.8 รับรองคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญและการปฏิบัติภารกิจในการบริการด้านการ
ระงับข้อพิพาททางเลื อก (Alternative Dispute Resolution) ในราชอาณาจักร เช่น สถาบันอนุญาโตตุล าการ
(Thailand Arbitration Center) สถาบันอนุญาโตตุลาการ สานักงานศาลยุติธรรม (Thai Arbitration Institute)
เป็นต้น
2.1.9 รับรองวิสาหกิจเริ่มต้นในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศ เช่น สานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น
๒.๑.10 ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและพฤติการณ์ ได้แก่ กระทรวงการ
ต่างประเทศ
๒.๑.11 ตรวจสอบการไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศตามกฎหมาย
คนเข้าเมือง ได้แก่ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
2.1.12 ตรวจสอบว่าไม่เป็นการทางานต้องห้ามตามกฎหมาย ได้แก่ กรมการ
จัดหางาน
2.2 หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 2.1.1 – 2.1.12 ต้องแจ้งผลการพิจารณาให้
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางานภายใน ๒๐ วันทาการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
2.3 ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางานพิจารณากลั่นกรองตามประกาศคุณสมบัติ
และแจ้งผลภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับเรื่องตามข้อ 2.2 ดังนี้
2.3.1 กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การรับรองคุณสมบัติ
ให้แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นคาขอรับรองคุณสมบัติและ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
2.3.๒ กรณีผ่านเกณฑ์การรับรองคุณสมบัติ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาไปยั ง ผู้ ที่ ยื่ น ค าขอรั บ รองคุ ณ สมบั ติ เพื่ อ ให้
ดาเนินการยื่นขอรับตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) ณ ศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตทางาน สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือสถานที่อื่นที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองกาหนด ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่
วันที่ออกหนังสือผ่านเกณฑ์การรับรองคุณสมบัติ
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(๒) แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาไปยั ง กระทรวงการต่ า งประเทศ ส านั ก งาน
ตรวจคนเข้าเมือง หรือศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือสถานที่อื่นที่สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองกาหนด เพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 3 ผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายอาจยื่นคาขอตามข้อ ๑ พร้อมกับ
คนต่างด้าวที่ต้องติดตาม และให้ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางานพิจารณาจัดส่งคาขอเพื่อดาเนินการตาม
ข้อ ๒.๑.10 - ๒.๑.12 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางานจะดาเนินการแจ้งผลตามข้อ 2.3
ข้อ 4 คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปอีกภายหลังจาก
ที่ครบกาหนดเวลาอนุญาตแล้ว ให้ดาเนินการยื่นคาขอตามข้อ ๑ ก่อนครบกาหนดไม่น้อยกว่า 60 วัน
ข้อ 5 ให้คนต่างด้าวดาเนินการแจ้งรายงานตามแบบรายงานสถานภาพที่สานักงานกาหนด
เพื่อแสดงสถานภาพและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทุก ๑ ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวในราชอาณาจักร
ข้ อ 6 ก าหนดระยะเวลาการด าเนิ น การเพื่ อ พิ จ ารณารั บ รองคุ ณ สมบั ติ ก ารมี สิ ท ธิได้รับ
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทาการนับแต่
วันที่ยื่นคาขอพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
ข้อ 7 กรณีผู้ได้รับสิทธิต้องการขอยกเลิก สิทธิการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (Smart
Visa) นั้น ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางานและให้ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ทางานแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
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เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

