
 

 

 

 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมรองรับการทำประกันสุขภาพ 
สำหรับชาวต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว  

Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                   

กระทรวงสาธารณสุข 



 

2 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมรองรับการทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) 

1. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
 1.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 อนุมัติในหลักการให้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทำ
ประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A 
(ระยะ 1 ปี) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 1.2 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกแนวปฏิบัติการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว 
Non-Immigrant รหัส O-A โดย โดยให้คนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant 
Visa) รหัส O-A ซื้อประกันสุขภาพของไทยหรือต่างประเทศคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในราชอาณาจักร โดย
มีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท กรณีผู้ป่วยใน  
ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 

1.3 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 548/2562 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา
กรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 โดยให้คนต่าง
ด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) รหัส O-A ต้องซื้อประกันสุขภาพของ
ไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในราชอาณาจักร โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาลใน
กรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท กรณีผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท โดยซื้อกรมธรรม์แบบ
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ longstay.tgia.org ซ่ึงได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 

1.4 ตามคำสั่งข้อ 1.3 พบว่าเกิดปัญหาในการดำเนินการของผู้ขอรับการตรวจลงตราในการซื้อประกัน
สุขภาพ ดังนี้ (1) ชาวต่างชาติอายุเกิน 70 ปี ไม่สามารถซื้อประกันในประเทศไทยได้ ส่งผลให้ขาดคุณสมบัติในการขอ
อยู่ต่อ (2) แบบฟอร์มการรับรองการซื้อประกันในต่างประเทศ ไม่สอดคล้องกับระบบธุรกิจประกันภัย/ สิทธิประโยชน์
จากกองทุนต่างๆ และ (3) ผู้ที่ยื่นต่ออายุวีซ่าครั้งที่สอง (Extend) ประสงค์จะขอใช้ประกันสุขภาพจากต่างประเทศ 
 1.5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขภาพระหว่างประเทศ จึงมีการประชุมหารือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมรองรับการทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างด้าว             
ผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) จำนวน 3 ครั้ง            
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563/ 25 มิถุนายน 2563 และ 23 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่
ประชุมเสนอ และมอบหมายกองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุมัติในหลักการต่อไป โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้ 

1) การขอตรวจลงตราฯ ครั้งที่ 1 และการขออยู่ต่อ ให้ปรับวงเงินประกันสุขภาพ จากเดิม ผู้ป่วยนอก 
40,000 บาท ผู้ป่วยใน 400,000 บาท เปลี่ยนเป็น ให้มีประกันสุขภาพ หรือสวัสดิการภาครัฐ ที่มีวงเงินคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาล และมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่น้อยกว่า 
100,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 3,000,000 บาท 

2) การขอตรวจลงตราฯ เพ่ือการขออยู่ต่อ อนุญาต ดังนี้ 
2.1) ซื้อประกันสุขภาพจากต่างประเทศ หรือมีสวัสดิการภาครัฐจากต่างประเทศได้ โดย 

(ก) ให้มีหน่วยงานภาครัฐรับรองแบบฟอร์มกลางการทำประกันสุขภาพที่มาแสดง ได้แก่ สถาน
เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย หรือ 

(ข) ประสานกระทรวงการต่างประเทศของประเทศผู้ขอการตรวจลงตราฯ ให้รับรองลายมือ
ชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารที่มาแสดง (Notary)  
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3) กรณีผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นเหตุให้บริษัทประกันปฏิเสธทั้งหมดหรือบางส่วน ให้มีเอกสารแสดง
เพ่ิมเติม ได้แก่ (1) หนังสือปฏิเสธการซื้อประกันสุขภาพ [(1.1) หากปฏิเสธในประเทศไทยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนด (1.2) หากปฏิเสธจากต่างประเทศให้ประสานกระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศผู้ขอการตรวจลงตราฯ 
ให้รับรองลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารที่มาแสดง (Notary)] (2) นำหลักทรัพย์/ เงินฝาก/ ประกันสุขภาพ
อ่ืนๆ รวมวงเงินแล้วต้องไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท ตามเกณฑ์ท่ีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด 
ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการซื้อประกันสุขภาพที่เกิดขึ้น และเพื่อยกระดับและคัดกรองชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย 

1.6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขภาพระหว่างประเทศ ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติในหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมรองรับการทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลง
ตราประเภทคนอยู่ชั ่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติใน
หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์จากเดิม ชาวต่างชาติต้องซื้อประกันสุขภาพของไทยที่มีวงเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาลกรณี
ผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท กรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400 ,000 บาท เปลี่ยนเป็น ให้ชาวต่างชาติมี
ประกันสุขภาพของไทย หรือประกันสุขภาพจากต่างประเทศ หรือสวัสดิการภาครัฐจากต่างประเทศ ที่มีวงเงิน
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่น้อยกว่า 
100,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 3,000,000 บาท (รายละเอียดตามตารางสาระสำคัญด้านล่าง) ซึ่งได้ดำเนินการเปิด
ระบบแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564  

1.7 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดพิธีแถลงข่าวการปรับปรุงหลักเกณฑ์
เพ่ิมเติมรองรับการทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant 
Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564  
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 ลดปัญหาในการดำเนินการของผู้ขอรับการตรวจลงตราที่ไม่สามารถยื่นต่ออายุวีซ่าครั้งที่สองได้ 

2.2 ยกระดับและคัดกรองชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
3. กฎ ระเบียบ คำสั่ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

3.1 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 
 1) แนวปฏิบัติการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant รหัส O-A บังคับใช้เมื่อวันที่ 
31 ตุลาคม 2562 
 2) แนวปฏิบัติการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant รหัส O-A ฉบับที่ 2 บังคับใช้
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 3.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ สำนักงานตรวจคนเขา้เมือง 

1) คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 548/2562 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
พิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 

2) คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 300/2562 เรื่อง ปรับปรุงรายการเอกสารประกอบการ
พิจารณากรณีคนต่างด้าวขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 

3) (ร่าง) คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณี
คนตา่งดา้วขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  
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4) (ร่าง) คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง ปรับปรุงรายการเอกสารประกอบการพิจารณากรณี
คนตา่งดา้วขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  
 
**หมายเหตุ  การขออยู่ต่อตาม (ร่าง) คำสั่ง ข้อ 3.2 ข้อย่อย 3) และ 4) จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 โดยปัจจุบันหลักเกณฑ์ของการขออยู่ต่อยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมในปี 2562 ดังตารางต่อไปนี้
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4. สาระสำคัญในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอรับการตรวจลงตรา 

 

ที ่ หลักเกณฑ์เดิม หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในปี 2562 หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2564 
1 คนต่างด้าวทุกสัญชาติ 1. การขอครั้งที่ 1 

   คนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคน
อยู่ชั ่วคราว รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) ให้มีการทำ
ประกันสุขภาพคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนัก
อยู ่ในราชอาณาจักร โดยมีจำนวนเงินคุ ้มครอง
สำหรับค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อย
กว่า 40,000 บาท และกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 
400,000 บาท โดยผู้ร้องต้องมีเอกสารกรมธรรม์
ประก ันส ุขภาพของไทยหร ือต ่ างประเทศ           
ยื่นประกอบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา 
2. การขออยู่ต่อ 
   ผู้ท ี ่ ได ้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่
ช ั ่ วคราว (Non-Immigrant Visa) รห ัส  O-A 
ต้องซื้อประกันสุขภาพของไทยคุ้มครองตลอด
ระยะเวลาที ่พำนักในราชอาณาจักร โดยมี
จ ำ น ว น เ ง ิ น เ อ า ป ร ะ ก ั น ภ ั ย ส ำ ห ร ั บ ค่ า
รักษาพยาบาลในกรณีผู ้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 
40 ,000 บาท กรณีผ ู ้ป ่วยในไม ่น ้อยกว่า 
400,000 บาท โดยซื้อกรมธรรม์แบบออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ longstay.tgia.org 

1. การขอครั้งที่ 1 และการขออยู่ต่อ 
   1.1 ให้ปรับวงเงินประกันสุขภาพ จากเดิม ผู้ป่วยนอก 40,000 บาท 
ผู้ป่วยใน 400,000 บาท เปลี่ยนเป็น ให้มีประกันสุขภาพของไทย 
หรือต่างประเทศ หรือมีสวัสดิการภาครัฐจากต่างประเทศ ที่มีวงเงิน
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลล่าร์
สหรัฐ หรือ 3,000,000 บาท โดยประกันสุขภาพของต่างประเทศ 
หรือสวัสดิการภาครัฐจากต่างประเทศ ต้องดำเนินการ  
        (ก) ให้มีหน่วยงานภาครัฐรับรองแบบฟอร์มกลางการทำประกัน
สุขภาพที่มาแสดง ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย 
หรือ 
        (ข) ประสานกระทรวงการต่างประเทศของประเทศผู้ขอการ
ตรวจลงตราฯ ให้รับรองลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารที่มา
แสดง (Notary) 
   1.2 กรณีผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นเหตุให้บริษัทประกันปฏิเสธทั้งหมด
หรือบางส่วน ให้มีเอกสารแสดงเพิ่มเติม ได้แก่ (1) หนังสือปฏิเสธการ
ซื้อประกันสุขภาพ [(1.1) หากปฏิเสธในประเทศไทยให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด (1.2) หากปฏิเสธจากต่างประเทศให้ประสาน
กระทรวงการต่างประเทศของประเทศ ผู ้ขอการตรวจลงตราฯ ให้
รับรองลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารที่มาแสดง (Notary)] 
(2) นำเงินฝาก/ ประกันสุขภาพอื่นๆ รวมวงเงินแล้วต้องไม่น้อยกว่า 
3,000,000 บาท ตามเกณฑ์ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด    

2 อายุการตรวจลงตรา 1 ปี ขออยู่ต่อปีต่อปี 
3 มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป 
4 4.1 มีหลักฐานการมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า

เดือนละ 65,000 บาท หรือ 
4.2 มีเง ินฝากไม่น ้อยกว่า 800 ,000 
บาท ณ ว ันย ื ่นคำขอเป ็นระยะเวลา            
3 เดือนย้อนหลัง หรือ 
4.3 มีเงินได้ในรอบปีและเงินฝากในธนาคาร 
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท 

5 เฉพาะคนต่างด้าวที่ใช้หลักเกณฑ์เงินฝาก
ตามข้อ 4.2 ให้คงเงินดังกล่าวไว้ในบัญชี
เฉพาะปีแรก เป็นเวลา 60 วัน โดยไม่ได้
กำหนดวัตถุประสงค์ในการเบิกถอน 

6 ใบรับรองแพทย์ไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
กฎกระทรวง ฉบับที ่ 14 (พ.ศ. 2535) 
ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย 
โ รค เท ้ าช ้ า ง  โ รคยา เสพต ิ ด ให ้ โทษ            
โรคซิฟิลิส ระยะท่ี 3 
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5. การซื้อประกันสุขภาพในประเทศไทย 
1) การซื้อประกันสุขภาพในประเทศไทยสามารถซื้อผ่านเว็บไซต์ https://longstay.tgia.org โดยมี 

บริษัทประกันสุขภาพในไทย จำนวน 16 แห่ง ดังนี้ 
1.1) THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
1.2) AXA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
1.3) SOMPO INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
1.4) MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
1.5) AETNA HEALTH INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
1.6) LMG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
1.7) CIGNA INSURANCE PUBLICE COMPANY LIMITED 
1.8) PACIFIC CROSS HEALTH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
1.9) PHILLIP LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
1.10) THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
1.11) DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
1.12) SOUTHEAST INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
1.13) THE FALCON INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
1.14) THE NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
1.15) THAI HEALTH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
1.16) THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
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6. ลำดับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ (Work Flow) 
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7. แบบฟอร์ม/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) แบบฟอร์มกลาง (Foreign Insurance Certificate) ในการทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างด้าว      

ผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี)  
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8. ช่องทางการติดต่อ 
8.1 กองสุขภาพระหว่างประเทศ 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 โทร : 0 2193 7000 ต่อ 18400 , 18404 
 Email : medicalhub.hss64@gmail.com 
8.2 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 
 โทร : 0 2575 1062-4 
8.3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 โทร : 0-2287-3101 / 1178 

 


