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เงือนไขใหม่เกียวกับ การรายงานต่อ บีโอไอ
เมือวันที ' มกราคม พ.ศ. ,-./ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”) ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที ป.//,-./ ป.,/,-./ และ ป.</,-./ ว่าด้วยเรือง
หลักเกณฑ์และแนวทางในการรายงานความคืบหน้าโครงการและรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี (ตส. </A) (“ประกาศฯ”) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือแก้ไขเปลียนแปลงเงือนไขเกียวกับ
หน้าทีในการรายงานต่อบีโอไอเพือให้การตรวจสอบและประเมินผลความคืบหน้าในการ
ลงทุนในโครงการทีได้รบั การส่งเสริมการลงทุนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนืGอหาของ
ประกาศฯ แต่ละฉบับ สามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนีG
1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที ป.//,-./ เรืองกําหนดแนวทางรายงาน
ความคืบหน้าโครงการ
•

ยกเลิกเงือนไขเรืองผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมจะต้องยืนยันการดําเนินงานตามโครงการ
เมือครบกําหนด . เดือน /, เดือน ,K เดือนนับจากวันออกบัตรส่งเสริม ตาม
ประกาศใหม่นGี ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมจะต้องรายงานความคืบหน้าโครงการต่อบีโอไอ
ตามแบบทีบีโอไอกําหนด ภายในเดือนกุมภาพันธ์และกรกฎาคมของทุกปี นบั แต่
ออกบัตรส่งเสริม จนกว่าจะได้รบั ใบอนุญาตเปิ ดดําเนินการ

•

เงือนไขนีGบงั คับใช้กบั โครงการทีออกบัตรส่งเสริมก่อนประกาศฉบับนีGใช้บงั คับ และ
ยังไม่ได้รบั ใบอนุญาตเปิ ดดําเนินการด้วย โดยโครงการดังกล่าว ให้ยนรายงาน
ื
ตังG แต่เดือนกรกฎาคม ,-./ เป็ นต้นไป

2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที ป.,/,-./ เรืองกําหนดแนวทางรายงานผล
การดําเนินงานประจําปี
•

•

ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมจะต้องรายงานผลการดําเนินงานประจําปี ต่อบีโอไอ ตามแบบที
บีโอไอกําหนด ภายในวันที </ กรกฎาคม ของปี ถดั ไป จนกว่าจะสินG สุดสภาพการ
เป็ นผูไ้ ด้รบั การส่งเสริม
เงือนไขนีGบงั คับใช้กบั โครงการทีออกบัตรส่งเสริมก่อนประกาศฉบับนีGใช้บงั คับ และ
ยังไม่ได้รบั ใบอนุญาตเปิ ดดําเนินการด้วย

หากผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามเงือนไขภายใต้ประกาศที ป.//,-./ และ
ป.,/,-./นีG บีโอไอจะดําเนินการระงับสิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริม และหากไม่
รายงาน , ครังG ติดต่อกัน บีโอไอจะพิจารณาเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ หรือยกเลิก
โครงการตามบัตรส่งเสริม
3. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที ป.</,-./ เรืองหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ใิ น
การรายงานผลการดําเนินงานประจําปี และรายงานความคืบหน้าโครงการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Monitoring)
•

•

ให้ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมรายงานผลการดําเนินงานประจําปี และรายงานความคืบหน้า
โครงการต่อบีโอไอโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Monitoring)
ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมสามารถใช้รหัสผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่านเดียวกับทีใช้ในระบบ
ตรวจสอบสถานะของเอกสารทางอินเตอร์เน็ต หรือระบบยืนแบบรายงานผลการ
ดําเนินการ และแบบยืนยันการดําเนินการตามโครงการทางอินเตอร์เน็ตทีมีอยูเ่ ดิม
ได้

ทังG นีG การรายงานผลการดําเนินงานประจําปี และรายงานความคืบหน้าโครงการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้เปิ ดให้บริการแล้วตังG แต่วนั ที / กุมภาพันธ์ ,-./ ทีผ่านมา

สมาร์ท วีซ่า (SMART Visa)
กระทรวงมหาดไทยออกประกาศอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
ได้เป็ นกรณีพเิ ศษเพือเป็ นการส่งเสริมการลงทุนและดึงดูดบุคคลากรทีมีความรูค้ วามสามารถ
เข้ามาทํางานเพือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้มผี ลใช้บงั คับตังG แต่วนั ที /
กุมภาพันธ์ ,-./ เป็ นต้นไป
คนต่างด้าวทีมีสทิ ธิขออนุญาตเข้ามาเป็ นกรณีพเิ ศษ โดยใช้ สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) นีG
ได้แก่ ผูเ้ ชียวชาญทักษะสูง (Talents/High-skilled Experts (“T”)) นักลงทุน (investors (“I”))
ผูบ้ ริหารระดับสูง (Senior executives (“E”)) และผูป้ ระกอบการวิสาหกิจเริมต้น (Startup
entrepreneurs (“S”)) ทีประสงค์จะเข้ามาทํางานหรือลงทุนใน /A S-Curve หรืออุตสาหกรรม
เป้ าหมายของประเทศ ซึงได้แก่

•

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)

•

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ (Smart Electronics)

•

อุตสาหกรรมการท่องเทียวกลุม่ รายได้ดแี ละการท่องเทียวเชิงสุขภาพ (Affluent,
Medical and Wellness Tourism)

•

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ (Agriculture and Biotechnology)

•

อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future)

•

อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัตแิ ละหุน่ ยนต์ (Automation and Robotics)

•

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)

•

อุตสาหกรรมเชือG เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ (Biofuels and Biochemicals)

•

อุตสาหกรรมดิจทิ ลั (Digital)

•

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

ผูเ้ ชียวชาญทักษะสูง (SMART T) นักลงทุน (SMART I) ผูบ้ ริหารระดับสูง (SMART E) จะ
ได้รบั อนุญาตให้เข้ามาอยูใ่ นราชอาณาจักรได้ไม่เกิน K ปี และผูป้ ระกอบการวิสาหกิจเริมต้น
(SMART S) จะได้รบั อนุญาตไม่เกิน / ปี ในครังแรกและขยายให้
G
ครังG ละไม่เกิน , ปี ทังG นีGให้
รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว (SMART O)
ทังG นีG กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศซึงมีผลใช้บงั คับตังG แต่วนั ที / กุมภาพันธ์ ,-./ อนุญาต
ให้ผเู้ ชียวชาญทักษะสูง (SMART T) นักลงทุน (SMART I) ผูบ้ ริหารระดับสูง (SMART E)
และผูป้ ระกอบการวิสาหกิจเริมต้น (SMART S) และคูส่ มรสของบุคคลทังG K ประเภท ทํางานได้
โดยไม่ตอ้ งมีใบอนุญาตทํางาน รวมถึงบุตรของผูเ้ ชียวชาญทักษะสูงอายุ /' ปี ขนGึ ไปก็สามารถ
ทํางานซึงมิใช่งานทีห้ามคนต่างด้าวทําได้โดยไม่ตอ้ งมีใบอนุญาตทํางานเช่นกัน ตลอด
ระยะเวลาทีได้รบั อนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรตาม SMART VISA
ชาวต่างชาติทมีี คณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดสามารถยืนขอรับรองการเป็ นผูม้ สี ทิ ธิ
ได้รบั SMART Visa ได้ท ี ศูนย์บริการวีซา่ และใบอนุญาตทํางาน อาคารจัตุรสั จามจุร ี หรือ
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ ซึงทางศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางานจะ
ประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้องเพือตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ โดยหน่วยงานของ
รัฐทีได้รบั มอบหมายให้ทาํ การรับรองคุณสมบัติ ได้แก่ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (National Science and Technology Development Agency)
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช) (National Research Council of Thailand)
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) (Thailand Institute of
Scientific and Technological Research) สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital
Economy Promotion Agency (DEPA) สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation
Agency)
โดยรวมแล้วกรอบระยะเวลาการทํางานของเจ้าหน้าทีทุกหน่วยงานทีเกียวข้องจะแล้วเสร็จ
ภายใน <A วันทําการ นับแต่วนั ทีทางศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางานได้รบั เอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ์
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