
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ ป. 13 /๒๕๖๑ 

เรื่อง   วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นขอรับรองคุณสมบัติส าหรับคนต่างด้าวที่ประสงค์จะยื่นขอรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) 

 

                     อนุสนธิประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 12/2561  ลงวันที่             
18 ธันวาคม 256๑ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขส าหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว         
เป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa)            

                    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ. ๒๕๒๐  
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนจึงให้ยกเลิกประกาศส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 5/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นขอรับรองคุณสมบัติส าหรับคนต่างด้าวที่ประสงค์จะยื่นขอรับการตรวจลงตรา ประเภท
คนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) และให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 การยื่นค าขอ 
     คนต่างด้าวที่ประสงค์จะยื่นค าขอรับรองคุณสมบัติ ให้ยื่นค าขอต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน (One Stop Service Center for 
Visa and Work Permit: OSS) หรือสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ และให้หน่วยงาน
นั้นส่งค าขอดังกล่าวไปยังศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน       

ข้อ 2 การด าเนินการรับรองคุณสมบัติ 
2.1 ให้ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานส่งค าขอรับรองคุณสมบัติไปยังหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการ ดังต่อไปนี้ ภายในเวลา ๓ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  
2.1.1 รับรองคุณสมบัติผู้ เชี่ยวชาญ เช่น ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น  

2.1.2 รับรองอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น 

2.1.3 รับรองกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิต หรือการให้บริการ
และเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  เป็นต้น 

                                   ๒.๑.๔ รับรองการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ (Incubation) หรือโครงการเร่งการ
เติบโต (Accelerator) หรือโครงการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน เช่น ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น 

 ในกรณีที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ ต้องได้รับการร่วมลงทุนจาก
ภาครัฐหรือได้รับการรับรองจากส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
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๒.๑.๕ รับรองบริษัทเงินร่วมลงทุน (Venture Capital Company)  

๒.๑.๕.1 รับรองบริษัทเงินร่วมลงทุน (Venture Capital Company) ซ่ึง
ได้รับการร่วมลงทุนจากภาครัฐและลงทุนในกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานใน
กระบวนการผลิตหรือการให้บริการ โดยหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมลงทุนนั้นๆ เช่น ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น  

๒.๑.5.2 รับรองบริษัทเงินร่วมลงทุน (Venture Capital Company) 
ของภาคเอกชนซึ่งลงทุนในกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือการ
ให้บริการ เช่น  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น  

2.1.6 รับรองกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นในลักษณะ Startup 
Camp เช่น ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น 

2.1.7 รับรองแผนการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นซึ่งใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็น
ส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจในประเทศ เช่น ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น 

2.1.8 รับรองคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญและการปฏิบัติภารกิจในการบริการด้านการ
ระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) ในราชอาณาจักร เช่น  สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
(Thailand Arbitration Center)  สถาบันอนุญาโตตุลาการ ส านักงานศาลยุติธรรม (Thai Arbitration Institute) 
เป็นต้น 

2.1.9 รับรองวิสาหกิจเริ่มต้นในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศ เช่น ส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น 

๒.๑.10 ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและพฤติการณ์ ได้แก่ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

                                   ๒.๑.11 ตรวจสอบการไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าประเทศตามกฎหมาย
คนเข้าเมือง ได้แก่ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 2.1.12 ตรวจสอบว่าไม่เป็นการท างานต้องห้ามตามกฎหมาย ได้แก่ กรมการ
จัดหางาน   
                         2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 2.1.1 – 2.1.12 ต้องแจ้งผลการพิจารณาให้
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานภายใน ๒๐ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง  

  2.3 ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานพิจารณากลั่นกรองตามประกาศคุณสมบัติ
และแจ้งผลภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับเรื่องตามข้อ 2.2 ดังนี้       

      2.3.1 กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การรับรองคุณสมบัติ  
                     ให้แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นค าขอรับรองคุณสมบัติและ/หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
             2.3.๒ กรณีผ่านเกณฑ์การรับรองคุณสมบัติ ให้ด าเนินการ ดังนี้  
        (1) แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ที่ยื่นค าขอรับรองคุณสมบัติ  เพ่ือให้

ด าเนินการยื่นขอรับตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) ณ ศูนย์บริการวีซ่าและ
ใบอนุญาตท างาน  สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ  ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือสถานที่อ่ืนที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนด ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่
วันที่ออกหนังสือผ่านเกณฑ์การรับรองคุณสมบัติ  
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         (๒) แจ้งผลการพิจารณาไปยังกระทรวงการต่างประเทศ  ส านักงาน             
ตรวจคนเข้าเมือง หรือศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือสถานที่อ่ืนที่ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองก าหนด  เพ่ือพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
                      ข้อ 3 ผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายอาจยื่นค าขอตามข้อ ๑ พร้อมกับ
คนต่างด้าวที่ต้องติดตาม  และให้ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานพิจารณาจัดส่งค าขอเพ่ือด าเนินการตาม 
ข้อ ๒.๑.10 - ๒.๑.12 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานจะด าเนินการแจ้งผลตามข้อ 2.3 
 ข้อ 4 คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปอีกภายหลังจาก        
ที่ครบก าหนดเวลาอนุญาตแล้ว ให้ด าเนินการยื่นค าขอตามข้อ ๑ ก่อนครบก าหนดไม่น้อยกว่า 60 วัน 
                     ข้อ 5 ให้คนต่างด้าวด าเนินการแจ้งรายงานตามแบบรายงานสถานภาพที่ส านักงานก าหนด 
เพ่ือแสดงสถานภาพและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทุก ๑ ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวในราชอาณาจักร  
  ข้อ 6 ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการเพ่ือพิจารณารับรองคุณสมบัติการมีสิทธิได้รับ      
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันท าการนับแต่
วันที่ยื่นค าขอพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด    
 ข้อ 7 กรณีผู้ได้รับสิทธิต้องการขอยกเลิกสิทธิการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (Smart 
Visa) นั้น  ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างานและให้ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ท างานแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณ ี  
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     

        ประกาศ ณ วันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 
     ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ 

 

   (นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์) 
      เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 


