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เงื�อนไขใหม่เกี�ยวกบัการรายงานต่อบีโอไอ 

เมื�อวนัที� ' มกราคม พ.ศ. ,-./ คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (“บโีอไอ”) ไดอ้อกประกาศ
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที� ป.//,-./ ป.,/,-./ และ ป.</,-./ วา่ดว้ยเรื�อง
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการรายงานความคบืหน้าโครงการและรายงานผลการดาํเนินงาน
ประจําปี (ตส. </A) (“ประกาศฯ”) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อแกไ้ขเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขเกี�ยวกบั
หน้าที�ในการรายงานต่อบโีอไอเพื�อใหก้ารตรวจสอบและประเมนิผลความคบืหน้าในการ
ลงทุนในโครงการที�ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเนืGอหาของ
ประกาศฯ แต่ละฉบบั สามารถสรปุไดด้งัต่อไปนีG 

1. ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ที� ป.//,-./ เรื�องกาํหนดแนวทางรายงาน
ความคบืหน้าโครงการ 

• ยกเลกิเงื�อนไขเรื�องผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิจะตอ้งยนืยนัการดาํเนินงานตามโครงการ
เมื�อครบกําหนด . เดอืน /, เดอืน ,K เดอืนนับจากวนัออกบตัรสง่เสรมิ ตาม
ประกาศใหม่นีG ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิจะตอ้งรายงานความคบืหน้าโครงการต่อบโีอไอ 
ตามแบบที�บโีอไอกาํหนด ภายในเดอืนกุมภาพนัธแ์ละกรกฎาคมของทุกปีนบัแต่
ออกบตัรส่งเสรมิ จนกวา่จะไดร้บัใบอนุญาตเปิดดาํเนินการ 



• เงื�อนไขนีGบงัคบัใชก้บัโครงการที�ออกบตัรส่งเสรมิก่อนประกาศฉบบันีGใชบ้งัคบั และ
ยงัไมไ่ดร้บัใบอนุญาตเปิดดาํเนินการดว้ย โดยโครงการดงักล่าว ใหย้ื�นรายงาน
ตั Gงแต่เดอืนกรกฎาคม ,-./ เป็นตน้ไป 

2. ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ที� ป.,/,-./ เรื�องกาํหนดแนวทางรายงานผล
การดาํเนนิงานประจาํปี 

• ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิจะตอ้งรายงานผลการดาํเนนิงานประจาํปีต่อบโีอไอ ตามแบบที�
บโีอไอกาํหนด ภายในวนัที� </ กรกฎาคม ของปีถดัไป จนกว่าจะสิGนสดุสภาพการ
เป็นผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิ 

• เงื�อนไขนีGบงัคบัใชก้บัโครงการที�ออกบตัรส่งเสรมิก่อนประกาศฉบบันีGใชบ้งัคบั และ
ยงัไมไ่ดร้บัใบอนุญาตเปิดดาํเนินการดว้ย 

หากผูไ้ดร้บัการส่งเสรมิฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามเงื�อนไขภายใตป้ระกาศที� ป.//,-./ และ 
ป.,/,-./นีG บโีอไอจะดาํเนินการระงบัสทิธแิละประโยชน์ตามบตัรสง่เสรมิ และหากไม่
รายงาน , ครั Gงตดิต่อกนั บโีอไอจะพจิารณาเพกิถอนสทิธแิละประโยชน์ หรอืยกเลกิ
โครงการตามบตัรสง่เสรมิ 

3. ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ที� ป.</,-./ เรื�องหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัใิน
การรายงานผลการดาํเนินงานประจําปี และรายงานความคบืหน้าโครงการดว้ยระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Monitoring) 

• ใหผู้ไ้ดร้บัการสง่เสรมิรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี และรายงานความคบืหน้า
โครงการต่อบโีอไอโดยใชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Monitoring) 

• ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิสามารถใชร้หสัผูใ้ชง้าน และรหสัผา่นเดยีวกบัที�ใชใ้นระบบ
ตรวจสอบสถานะของเอกสารทางอนิเตอรเ์น็ต หรอืระบบยื�นแบบรายงานผลการ
ดาํเนินการ และแบบยนืยนัการดาํเนินการตามโครงการทางอนิเตอรเ์น็ตที�มอียูเ่ดมิ
ได ้

ทั GงนีG การรายงานผลการดาํเนินงานประจําปี และรายงานความคบืหน้าโครงการดว้ยระบบ
อเิลก็ทรอนิกสไ์ดเ้ปิดใหบ้รกิารแลว้ตั Gงแต่วนัที� / กุมภาพนัธ ์,-./ ที�ผา่นมา 

 

 

สมารท์วีซ่า (SMART Visa) 

กระทรวงมหาดไทยออกประกาศอนุญาตใหค้นต่างดา้วบางจําพวกเขา้มาอยู่ในราชอาณาจกัร
ไดเ้ป็นกรณีพเิศษเพื�อเป็นการสง่เสรมิการลงทุนและดงึดดูบุคคลากรที�มคีวามรูค้วามสามารถ
เขา้มาทาํงานเพื�อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ โดยใหม้ผีลใชบ้งัคบัตั Gงแต่วนัที� / 
กุมภาพนัธ ์,-./ เป็นตน้ไป 

คนต่างดา้วที�มสีทิธขิออนุญาตเขา้มาเป็นกรณีพเิศษ โดยใช ้สมารท์วซ่ีา (SMART Visa) นีG 
ไดแ้ก่ ผูเ้ชี�ยวชาญทกัษะสงู (Talents/High-skilled Experts (“T”)) นกัลงทุน (investors (“I”))  
ผูบ้รหิารระดบัสงู (Senior executives (“E”)) และผูป้ระกอบการวสิาหกจิเริ�มตน้ (Startup 
entrepreneurs (“S”)) ที�ประสงคจ์ะเขา้มาทํางานหรอืลงทุนใน /A S-Curve หรอือตุสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ ซึ�งไดแ้ก่ 



 

 

• อตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ (Next-Generation Automotive) 

• อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ (Smart Electronics) 

• อตุสาหกรรมการท่องเที�ยวกลุม่รายไดด้แีละการทอ่งเที�ยวเชงิสขุภาพ (Affluent, 
Medical and Wellness Tourism)  

• อตุสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ (Agriculture and Biotechnology) 

• อตุสาหกรรมอาหารแหง่อนาคต (Food for the Future) 

• อตุสาหกรรมระบบอตัโนมตัแิละหุน่ยนต์ (Automation and Robotics) 

• อตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส ์(Aviation and Logistics) 

• อตุสาหกรรมเชืGอเพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ (Biofuels and Biochemicals) 

• อตุสาหกรรมดจิทิลั (Digital) 

• อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร (Medical Hub) 

ผูเ้ชี�ยวชาญทกัษะสงู (SMART T) นกัลงทุน (SMART I)  ผูบ้รหิารระดบัสงู (SMART E) จะ
ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาอยูใ่นราชอาณาจกัรไดไ้มเ่กนิ K ปี และผูป้ระกอบการวสิาหกจิเริ�มตน้ 
(SMART S) จะไดร้บัอนุญาตไมเ่กนิ / ปี ในครั Gงแรกและขยายใหค้ร ั Gงละไมเ่กนิ , ปี ทั GงนีGให้
รวมถงึคู่สมรสและบุตรที�ชอบดว้ยกฎหมายของบคุคลดงักล่าว  (SMART O)  

ทั GงนีG กระทรวงแรงงานไดอ้อกประกาศซึ�งมผีลใชบ้งัคบัตั Gงแตว่นัที� / กุมภาพนัธ ์,-./ อนุญาต
ใหผู้เ้ชี�ยวชาญทกัษะสงู (SMART T) นกัลงทุน (SMART I)  ผูบ้รหิารระดบัสงู (SMART E) 
และผูป้ระกอบการวสิาหกจิเริ�มตน้ (SMART S) และคูส่มรสของบุคคลทั Gง K ประเภท ทาํงานได้
โดยไม่ตอ้งมใีบอนุญาตทาํงาน รวมถงึบตุรของผูเ้ชี�ยวชาญทกัษะสงูอาย ุ/' ปีขึGนไปกส็ามารถ
ทาํงานซึ�งมใิช่งานที�หา้มคนต่างดา้วทาํไดโ้ดยไมต่อ้งมใีบอนุญาตทาํงานเช่นกนั ตลอด
ระยะเวลาที�ไดร้บัอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรตาม SMART VISA  

ชาวต่างชาตทิี�มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดสามารถยื�นขอรบัรองการเป็นผูม้สีทิธิ
ไดร้บั SMART Visa ไดท้ี� ศนูยบ์รกิารวซีา่และใบอนุญาตทาํงาน อาคารจตัุรสัจามจุร ีหรอื 
สถานเอกอคัรราชทตูหรอืสถานกงสลุใหญ่ ซึ�งทางศนูยบ์รกิารวซ่ีาและใบอนุญาตทาํงานจะ
ประสานงานกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อตรวจสอบและรบัรองคณุสมบตั ิโดยหน่วยงานของ
รฐัที�ไดร้บัมอบหมายใหท้าํการรบัรองคณุสมบตั ิไดแ้ก่ สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) (National Science and Technology Development Agency) 
สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช)  (National Research Council of Thailand) 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว)  (Thailand Institute of 
Scientific and Technological  Research) สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (Digital 
Economy Promotion Agency (DEPA) สาํนักงานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(National Innovation 
Agency)  

โดยรวมแลว้กรอบระยะเวลาการทาํงานของเจา้หน้าที�ทกุหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งจะแลว้เสรจ็
ภายใน <A วนัทาํการ นับแตว่นัที�ทางศนูยบ์รกิารวซ่ีาและใบอนุญาตทาํงานไดร้บัเอกสาร
ครบถว้นสมบรูณ์  
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