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คํากล่าว 
ดร. สาธติ ปติเุตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

ในการแถลงขา่ว“การทาํประกนัสขุภาพสาํหรบัคนตา่งด้าวผู้ขอรบัการตรวจลงตรา  
ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  Non-Immigrant Visa รหสั O-A (1 ปี)” 

เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น. 
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ช้ัน 2 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 

-------------------------------------------- 
 

ในนามของรัฐบาลไทย ผมมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงที่ได้มาเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการทําประกัน
สุขภาพสําหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A  
(ระยะ 1 ปี) ในวันน้ี  

 
รัฐบาลไทยมีการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น

ศูนย์กลางสุขภาพระดับโลกหรือนโยบาย Medical Hub โดยการพัฒนาศักยภาพของสถานบริการสุขภาพทุก
ระดับและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน มาอย่างต่อเน่ือง ผลจากการขับเคลื่อนนโยบาย 
Medical Hub ดังกล่าว ส่งผลให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือเข้ารับบริการรักษาพยาบาลมี
จํานวนมากขึ้น ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้รับข้อมูลจากสถานพยาบาลว่ามีชาวต่างชาติจํานวนมากที่ไม่มีทุน
ทรัพย์เพียงพอสําหรับใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล เน่ืองจากประเทศไทยยังไม่ได้มีนโยบายในการกําหนดให้
ชาวต่างชาติทุกรายต้องจัดทําประกันสุขภาพก่อนเดินทางเข้าประเทศ ส่วนใหญ่เมื่อเจ็บป่วยจะเข้ารับการ
รักษาพยาบาลทําให้มีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

 
ดังน้ัน การที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การทําประกันสุขภาพสําหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับ

การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 
2562 โดยนําร่องในกลุ่มชาวต่างชาติผู้สูงอายุทุกรายที่เข้ามาพํานักระยะยาวในราชอาณาจักร (Long Stay) 
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสประสบปัญหาด้านสุขภาพ ได้รับการคุ้มครองและดูแลตลอด
ระยะเวลาที่พํานักในราชอาณาจักรไทย โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอก
ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท กรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท โดยสามารถซื้อกรมธรรม์ดังกล่าวได้ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เหตุผลเพ่ือให้ประเทศไทยมีกลไกและยกระดับการคุ้มครองชาวต่างชาติในด้านสุขภาพ 
ทําให้ชาวต่างชาติได้รับการดูแล รวมท้ังเป็นการสร้างความเช่ือมั่นจุดแข็งการให้บริการของสถานพยาบาลไทยที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องพร้อมแล้วที่จะเปิดระบบรองรับการตรวจลงตรา
ดังกล่าว โดยจะมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
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ในนามของรัฐบาลไทย ผมขอให้ทุกท่านมีความมั่นใจได้ว่านโยบายการพํานักระยะยาวในประเทศไทยมี
ความพร้อมที่จะต้อนรับชาวต่างชาติจากทั่วโลก โดยบุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเสริมจุดแข็งของระบบบริการสุขภาพที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งนําองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาต่อยอดเพ่ิมมูลค่า เพ่ือแสดงให้นานาชาติเช่ือมั่นและยอมรับในคุณภาพและ
มาตรฐานการเป็นศูนย์กลางสุขภาพของไทยมากย่ิงขึ้น ทั้งหมดทั้งปวงน้ี เพ่ือให้ชาวต่างชาติทุกรายเข้ามาพํานักใน
ประเทศไทยได้อย่างมีความสุข 

 
สุดท้ายน้ี ผมขอขอบคุณผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการผลักดันนโยบายน้ีให้เกิดผล

สําเร็จเป็นรูปธรรม รวมทั้งขออวยพรให้การขับเคลื่อนนโยบายน้ี ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
ขอบคุณครับ  
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STATEMENT 
H.E. Dr. Satit Pitutecha, Deputy Minister of Public Health 

As part of the Press Conference to Announce 
“The Compulsory Health Insurance for Aliens to Apply 

for Non-Immigrant Visa: Type O-A (Period of not exceeding 1 year)” 
 

Wednesday, 9 October 2019, 14.00 – 15.30 hrs. 
At Chainat Narentorn Meeting Room, 2nd Floor, 
Ministry of Public Health, Nonthaburi, Thailand 

-------------------------------------------- 

On behalf of the Royal Thai Government, it is my pleasure to be here today at this 

press conference to announce - 

“The Compulsory Health Insurance for Aliens to Apply for non-Immigrant Visa-Type O-

A” or the period of stay is less than one year. 

The Government of Thailand has been promoting the policy of medical tourism and 

medical hub by developing potential medical establishments at all level to be high quality and 

meet the standards. As a result of the mentioned policy, the number of foreigners travelling to 

Thailand has increased. The Ministry of Public Health has been informed that there are a large 

number of foreign patients who cannot afford their medical bills.  However, it is not a 

requirement for visiting tourists to purchase travel health insurance for entry to the Kingdom of 

Thailand. Therefore, uninsured tourists who are unable to pay for their medical service fees can 

lead to the burden of medical expenditures in Thailand.     

 On 2 April 2019, the Cabinet approved the additional requirement for foreigners who 

apply for non-immigrant visa, type O-A, for a period of stay not exceeding 1 year to purchase 

medical insurance. This rule will be initially implemented to all foreigners who are over 50 

years old and visiting the Kingdom of Thailand in a long-stay period less than one year.  

 The required health insurance plans must provide coverage to foreigners during their 

stay in the Kingdom of Thailand with the minimum benefits of outpatient visits of 40,000 baht 

and 400,000 baht for inpatient hospitalization. However, visitors can purchase local or 
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international health insurance plan. In addition, tourists can provide proof of valid medical 

insurance with the minimum requirements of coverage in case of those who already have 

insurance available.  

This policy will be effective on 31 October 2019.  

To make the policy efficiently and promote Thailand to become a top-quality medical 

hub in the region, we need to build and obtain trust from foreigners by continue improving 

medical facilities with high quality to meet international standards.   

On behalf of The Royal Thai Government, I believe that the Long Stay in Thailand 

Policy will offer a support and satisfaction to foreigners worldwide. Our public health personnel 

determine to develop health service innovation continuously to improve our healthcare 

system. As a result, this will assist in gaining trust and acceptance from foreigners to visit and 

obtain quality and standard of medical treatment in Thailand as a medical hub in this region, 

resulting in making visitors a pleasant stay in Thailand. 

 Finally, I would like to thank all related honorable participants from the public and 

private sectors and associations for participating in this memorable and heartfelt event. We 

believe that we will further make this policy advanced to achieve successful outcomes. I would 

like to extend my appreciation for this policy implementation and wish it achieves all desirable 

objectives.  
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คํากลา่วของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ในการแถลงขา่ว “การทําประกันสขุภาพสําหรบัคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตรา  

ประเภทคนอยู่ชั่วคราว  Non-Immigrant Visa รหัส O-A (1 ปี)” 

เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น. 
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ช้ัน 2 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 

-------------------------------------------- 
 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  มีนโยบายเร่งด่วนที่จะดูแลความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว โดยการลดอุบัติเหตุและหากเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยก็สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ของ
ประเทศไทยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งประเทศไทยก็มีการบริการทางการแพทย์ที่ดีอยู่ใน 6 อันดับของโลก 
โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นด้วยกับกระทรวงสาธารณสุข ในการกําหนดหลักเกณฑ์เบ้ืองต้นสําหรับ
นักท่องเท่ียวที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งมาพํานักหรือท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยไม่ประกอบอาชีพระยะยาว 1 ปี  
ประเภท Non Immigrant Visa รหัส O-A  นักท่องเที่ยวดังจะต้องทําประกันสุขภาพเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเหล่าน้ัน
มีความม่ันใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศว่าจะได้รับการดูแลอย่างดี หากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยอัน
เป็นผลดีกับภาพรวมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ และเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต่อไป 
 

The Ministry of Tourism and Sports has a policy on tightening tourists’ security by 
reducing accidents. And, if any accidents or injuries occur, tourists will access medical services 
in Thailand conveniently and rapidly. Thailand’s medical service was ranked at the sixth on the 
world. The Ministry of Tourism and Sports agreed with the Ministry of Public Health to issued 
fundamental criteria for tourists who aged over 50 years travelling or staying in Thailand 
without occupation for a year. These tourists must obtain Non-Immigrant Visa, Type O-A. To 
travel confidently, tourists must purchase compulsory medical insurance. It will be beneficial to 
the country and the tourists themselves, as well as will develop Thailand’s medical tourism. 
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สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 

ในด้านกระบวนการดําเนินงานของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ดําเนินการแก้ไขคําสั่งรวมทั้งแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว Non-Immigrant Visa 
รหัส O-A (ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี) เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว รวม 3 ฉบับ ได้แก่ 1) การปรับปรุง
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว การ
ปรับปรุงรายการเอกสารประกอบการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว และ 3) 
การอนุญาตให้คนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A 
(ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี) เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว โดยมีหลักเกณฑ์คือ ตรวจอนุญาตคร้ังแรกให้
อยู่ในไทยได้ตามอายุกรมธรรม์ และการตรวจอนุญาตครั้งที่ 2 ตรวจอนุญาตเท่าอายุกรมธรรม์ที่เหลืออยู่เน่ืองจาก
วีซ่าเป็นลักษณะ Multiple Entry  

สําหรับผู้สูงอายุ 55 ปีขึ้นไปที่ถือวีซ่า Non O-A สามารถใช้วีซ่าเดิมไปจนกว่าจะครบกําหนดวีซ่า
หมดอายุ และหากต้องการต่ออายุวีซ่าใหม่ หรือเป็นผู้ขอวีซ่ารายใหม่ให้ซื้อประกันสุขภาพเพ่ือประกอบการขอวีซ่า
ต่อไป 

 
In total, the Immigration Bureau has amended 3 decrees and guidelines on the 

authorization for aliens obtaining Non-Immigrant Visa, Type O-A (Period Not Exceeding 1 Year) 
to enter the Kingdom of Thailand on a temporary stay as follows: 1) the amendment of criteria 
and conditions on the consideration on Non-Immigrant Visa appliance, 2) the amendment of 
the documentation for Non-Immigrant Visa appliance, and 3) the authorization for foreigners 
obtaining Non-Immigrant Visa, Type O-A (Period Not Exceeding 1 Year) to enter the Kingdom on 
a temporary stay with the criteria stating the period foreigners are able to stay in the Kingdom 
for the first verification is regarding to the period identified on the insurance policy, and for the 
second verification, foreigner must stay until the left period on the insurance policy will be 
expired as the visa is multiple entry type. 

For the existing foreign elderly aged 55, who hold a Non-Immigrant Visa Type O-A, can 
stay in Thailand until the end of validity. For the new one who wants to re-visa must apply the 
health insurance.   
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กระทรวงการต่างประเทศ 
 

ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุลได้ดําเนินการออกแนวปฏิบัติรองรับการตรวจลง
ตราและแจ้งเวียนให้สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ถือปฏิบัติแล้ว อีกทั้งมีการปรับปรุงหลักฐานแสดง
การทําประกันภัยของต่างประเทศให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้นและจะบรรจุลงในเว็บไซต์ของสมาคมประกันวินาศภัย
ไทย เว็บไซต์ของกรมการกงสุล และสถานเอกอัครราชทูตของไทยในต่างประเทศทุกแห่ง ส่วนในด้านความน่าเช่ือถือ
ของประกันสุขภาพ หรือบริษัทประกันที่ซื้อจากต่างประเทศ และการตรวจสอบประกันน้ัน สถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญ่ จะขอดูกรมธรรม์ฉบับจริงประกอบแบบฟอร์มกลางในการทําประกันภัยของต่างประเทศ 
“Foreign Insurance Certificate” ตามท่ีกําหนดไว้ 

 
On behalf of the Ministry of Foreign Affairs, the Department of Consular Affairs issued a 

guideline on supporting visa appliance, and informed the embassies and consular to follow. In 
addition, the department clarified the foreign insurance certificate which will be added to Thai 
General Insurance Association’s website, the Department of Consular Affairs’, and all Royal Thai 
Embassies and Missions’. For the reliability of medical insurances or foreign insurance 
companies and insurance verification, the embassies and consular will ask for the original 
insurance policy to verify, together with foreign insurance certificate that was issued. 
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 

ในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ดําเนินการให้
ความเห็นชอบหลักฐานแสดงการประกันภัยสําหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว 
Non-Immigrant Visa รหัส O-A (1 ปี) และ Insurance Certificate ให้กับบริษัทประกันภัยที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ จํานวน 14 บริษัท ซึ่งเป็นเอกสารประกอบสําหรับกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่นายทะเบียนได้ให้ความ
เห็นชอบแก่บริษัทใช้แล้ว เพ่ือจัดแผนประกันภัยที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับค่ารักษาพยาบาลในกรณี
ผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และในกรณีผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท  

ซึ่งขณะน้ีมีความพร้อมที่จะให้คนต่างด้าวที่สนใจสามารถตรวจสอบบริษัทที่เข้าร่วมโครงการและแผน
ประกันภัย ผ่านเว็บไซต์ http://longstay.tgia.org แล้ว โดยรูปแบบการซื้อประกันสุขภาพอาจเป็นได้ทั้งรูปแบบ 
Online และ Offline ขึ้นอยู่กับระบบของแต่ละบริษัท แต่สุดท้ายแล้วบริษัทประกันภัยจะต้องนําข้อมูลการทํา
ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยลงระบบในเว็บไซต์ เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบผ่านระบบได้ ซึ่ง
จะเป็นการอํานวยความสะดวกทั้งในขั้นตอนการออกวีซ่า และขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ความ
สะดวก รวดเร็วย่ิงขึ้น 

ส่วนกรณีกรมธรรม์ประกันสุขภาพของต่างประเทศ จะต้องมีจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับกรณีผู้ป่วย
นอก และผู้ป่วยในไม่น้อยกว่าเกณฑ์ข้างต้นเช่นเดียวกัน เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งและแนวปฏิบัติของสํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกําหนด 

 
The Office of Insurance Commission has agreed with insurance certificate of foreigners 

who apply for Non-Immigrant Visa, Type O-A (Period Not Exceeding 1 Year) and issued the form 

of insurance certificate to 14 insurance companies joining the project. The certificate is the 

documentation for insurance policy agreed to the companies by insurance registrars in order to 

formulate insurance plans indicating insurance claims for outpatient must not be less than 

40,000 baht and not less than 400,000 baht for inpatient.  

Currently, foreigners are able to inspect the joining insurance companies and insurance 

plans on website http://longstay.tgia.org. The purchase can be done online and offline 

depending on each company’s system; however, the companies must put the information of 

policyholders’ purchase into the system so that the related authorities are able to examine. It 

is beneficial for the more convenience of the procedure of visa issuance and claim 

requirement. 
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 In case of foreign insurance policy, insurance claims for outpatient and inpatient 

must not be less than the number issued in the mentioned criteria in accordance with the 

decrees and guidelines of the Immigration Bureau and related authorities. 

 
 
กระทรวงมหาดไทย 

ในส่วนของกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าของพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง ได้มีการให้ข้อคิดเห็นในการออกแนวทาง/หลักเกณฑ์ต่างๆ ตามกฎหมายในการเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การทํา
ประกันสุขภาพสําหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว Non-Immigrant Visa รหัส  
O-A (1 ปี) รวมไปถึงเรื่องของการออกประกาศกระทรวง และกฎกระทรวง ให้สามารถขยายเวลาพํานักในประเทศ
ไทยรวม 90 วัน ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลสําหรับกลุ่มประเทศสมาชิก GCC/ CLMV/ จีน และ
การขยายระยะเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทยสําหรับกลุ่มพํานักระยะยาว (Long stay visa ) ระยะ 10 ปี       
ใน 14 ประเทศ ซึ่งมีการเปิดระบบแล้ว อย่างไรก็ดีกระทรวงมหาดไทยยินดีให้การสนับสนุนแก่ทุกหน่วยงานในการ
ดําเนินการปรับปรุงกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับคนต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย 

 

For the regulations, as the main authority issuing the Immigration Act, the Ministry of 

Interior expressed the opinion on the issuance on guidelines and criteria in accordance with the 

addition of the criteria on Non-Immigrant Visa, Type O-A (Period Not Exceeding 1 Year) 

appliance. Moreover, the ministry also expressed the opinion on ministerial announcements 

and regulations on the extension of the stay in the Kingdom of Thailand for 90 days for the 

citizens of GCC, CLMV countries and People's Republic of China travelling to receive medical 

treatment, as well as the extension of the stay in the Kingdom for 10 years in case of Long Stay 

Visa for 14 countries whose system is now opened. The Ministry of Interior is pleased to assist 

every authority to amend the laws in order to facilitate foreigners who travel to Thailand. 
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ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
การทําประกันสุขภาพสาํหรบัคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa 

รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) 
 

(กรณีผู้ขอวีซ่ารายใหม่ซ้ือประกันของไทย) 
ลําดบั ผังกระบวนการ การดาํเนินการ 

1  
คนต่างด้าวติดต่อ สอท/สกญ. ไทย ใน ตปท.  

ขอข้อมูลการขอตรวจลงตรา 

คนต่างด้าวขอได้ทุกท่ีในเขตอาณา สอท. /สกญ. ท่ีมีถ่ินพํานัก 

2  

สอท./สกญ. แจ้งให้คนต่างด้าวทําประกันฯ 
เพ่ือประกอบการขอตรวจลงตรา 

มีจํานวนเงินเอาประกันภัย OPD ไม่น้อยกว่า 4 หม่ืนบาท  

และ IPD ไม่น้อยกว่า 4 แสนบาท 

3  

คนต่างด้าวซ้ือประกันของไทย 

ซ้ือผ่านทางเว็บไซต์ longstay.tgia.org  
 

4  

บริษัทประกันฯ ของไทยตรวจสอบเอกสาร 
และรับประกัน 

คนต่างด้าวรับหลักฐานแสดงการทําประกันสุขภาพจากบริษัท 

5  

คนต่างด้าวติดต่อขอรับการตรวจลงตรา  
สอท./สกญ. ไทยใน ตปท. ท่ีมีถ่ินพํานัก 

เตรียมเอกสารตามที่ สอท./สกญ. กําหนด พร้อมหลักฐานแสดง
การทําประกันฯ ของไทย 

6  

สอท./สกญ พิจารณาตรวจสอบ 
คําร้องและความถูกต้องครบถ้วน 

ของเอกสารและแจ้งผล 

สอท./สกญ. ออกแผ่นปะฯ โดยระบุหมายเหตุระยะเวลาการ
คุ้มครองของประกันฯ คงเหลือบนแผ่นปะฯ สามารถตรวจสอบ
การทําประกันฯ ของไทยโดยใช้ Username/Password ตามท่ี 
คปภ. กําหนด ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ longstay.tgia.org 

กรณีไม่ผ่าน ให้ดําเนินการตามขั้นตอนท่ี สอท./สกญ. 
เห็นสมควร 

7  

คนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา Non O-A  
ระยะไม่เกิน 1 ปี 

สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ทันทีท่ีได้รับการตรวจลงตรา 

8  

สตม. ตรวจอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกินระยะเวลาปี  
ตามอายุกรมธรรม์ (ไม่เกินระยะเวลา 1 ปี) 

ตรวจอนุญาต ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง และเม่ืออยู่ในประเทศไทย
ครบกําหนด 90 วัน จะต้องแจ้งท่ีพักอาศัยตามช่องทางท่ี สตม. 
กําหนด 

 

ผ่าน 
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(กรณีผู้ขอวีซ่ารายใหม่ซ้ือประกันจากต่างประเทศ) 
ลําดบั ผังกระบวนการ  การดาํเนินการ 

1  
คนต่างด้าวติดต่อ สอท/สกญ. ไทย ใน ตปท.  

ขอข้อมูลการขอตรวจลงตรา 

คนต่างด้าวขอได้ทุกท่ีในเขตอาณา สอท. /สกญ. ท่ีมีถ่ินพํานัก 

2  

สอท./สกญ. แจ้งให้คนต่างด้าวทําประกันฯ 
เพ่ือประกอบการขอตรวจลงตรา 

มีจํานวนเงินเอาประกันภัย OPD เม่ือแปลงเป็นสกุลเงินบาทแล้ว
ต้องไม่น้อยกว่า 4 หม่ืนบาท และ IPD ไม่น้อยกว่า 4 แสนบาท 

3  

คนต่างด้าวซ้ือประกันของ ตปท. 

คนต่างด้าวดาวนโ์หลดแบบฟอร์มจาก longstay.tgia.org  
เพ่ือให้บริษัทประกันฯ รับรอง 

4  

บริษัทประกันฯ ตปท. รับรองเอกสาร 
ในแบบฟอร์มกลาง 

คนต่างด้าวรับหลักฐานแสดงการทําประกันสุขภาพและ
กรมธรรม์ฉบับจริง 

5  

คนต่างด้าวติดต่อขอรับการตรวจลงตรา  
สอท./สกญ. ไทยใน ตปท. ท่ีมีถ่ินพํานัก 

 

เตรียมเอกสารตามที่ สอท./สกญ. กําหนด พร้อมหลักฐานแสดง
การทําประกันฯ และกรมธรรม์ฉบับจริงประกอบ 

6  

สอท./สกญ พิจารณาตรวจสอบ 
คําร้องและความถูกต้องครถ้วน 

ของเอกสารและแจ้งผล 

สอท./สกญ. ออกแผ่นปะฯ โดยระบุหมายเหตุระยะเวลาการ
คุ้มครองของประกันฯ คงเหลือบนแผ่นปะฯ  

กรณีไม่ผ่าน ให้ดําเนินการตามขั้นตอนท่ี สอท./สกญ. 
เห็นสมควร 

 

7  

คนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตรา Non O-A  
ระยะไม่เกิน 1 ปี 

สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ทันทีท่ีได้รับการตรวจลงตรา 

8  
สตม. ตรวจอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกินระยะเวลาปี  
ตามอายุกรมธรรม์ (ไม่เกินระยะเวลา 1 ปี) 

 

ตรวจอนุญาต ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง และเม่ืออยู่ในประเทศไทย
ครบกําหนด 90 วัน จะต้องแจ้งท่ีพักอาศัยตามช่องทางท่ี สตม. 
กําหนด 

 

 

ผ่าน 
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Work Flow of the Compulsory Health Insurance for Aliens to Apply 
for Non-Immigrant Visa Type O-A (Period Not Exceeding 1 Year) 

 

(In case of new visa applicants purchasing Thai medical insurance) 
 

No. Processes Operation 

1  
  

Alien contacts Royal Thai Embassies and 
Consulates-General for information. 

Alien can contact any Royal Thai Embassies 
and Consulates-General where he or she 
resides. 

2  
  

Alien is required to possess OPD insurance of 
40,000 Baht or more and IPD insurance of 
400,000 Baht or more. 
 

3  
Alien purchases insurance from a Thai 

company. 

Alien can purchase insurance from a Thai 
company at www.longstay.tgia.org 

4  
The Thai insurance company examines 

relevant documents and issues 
 an insurance. 

Alien receives a proof of insurance purchase 
from the Thai company. 

5  
Alien is requested to submit visa 

application at the Royal Thai Embassies 
and Consulates-General.  

Alien prepares relevant documents including 
medical insurance and submit the visa 
application at the Royal Thai Embassies and 
Consulates-General. 

6  
The visa application and  

related documents are examined for the 
issuance of visa. 

The Royal Thai Embassies and Consulates-
General issue Non-Immigrant Type O-A with a 
remark on the visa sticker indicating the 
remaining period of insurance validity which 
can also be checked at www.longstay.tgia.org 
using Username and Password received from 
the Office of Insurance Commission. 

7  
 Alien obtains Non-Immigrant Type O-A 

(period not exceeding 1 year). 

Alien can enter Thailand as soon as he or she 
obtains the visa. 

8  
Alien entering Thailand with this type of 
visa is permitted by the Thai Immigration 
Bureau to stay in Thailand for a period not 

exceeding 1 year. 

Alien is required to obtain permission at check-
point of the Thai Immigration Bureau in order to 
enter Thailand. Alien must report to the Thai 
Immigration Bureau every 90-day during his or 
her stay in the Kingdom of Thailand. 
 

 

 

 

Pass 

Alien wishing to apply for Non-
Immigrant Visa Type O-A is 
advised to purchase insurance. 
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(In case of new visa applicants purchasing medical insurance from a company that is not 
listed on www.longstay.tgia.org) 

 

No. Processes Operation 

1  
 
 Alien contacts Royal Thai Embassies and 

Consulates-General for information. 

Alien can contact any Royal Thai Embassies 
and Consulates-General where he or she 
resides. 

2  

 Alien wishing to apply for Non-Immigrant 
Visa Type O-A is advised to purchase 

insurance. 

Alien is required to possess OPD insurance of 
40,000 Baht or more and IPD insurance of 
400,000 Baht or more. 

3  
 Alien purchases medical insurance from a 

company that is not listed on 
www.longstay.tgia.org 

Alien can download the Foreign Insurance 
Certificate from www.longstay.tgia.org to fill 
in and submit it to the medical insurance 
company.  

4  
 

The medical insurance company certifies 
Foreign Insurance Certificate.   

 

Alien receives a certified medical insurance 
document and original insurance policy from 
the insurance company. 

5  

 Alien is requested to submit visa 
application at the Royal Thai Embassies 

and Consulates-General. 

Alien prepares relevant documents including 
medical insurance and submit the visa 
application at the Royal Thai Embassies and 
Consulates-General. 

6  

 The visa application and  
related documents are examined for the 

issuance of visa. 

The Royal Thai Embassies and Consulates-
General issue Non-Immigrant Type O-A with a 
remark on the visa sticker indicating the 
remaining period of medical insurance validity. 

7 
 

Alien obtains Non-Immigrant Type O-A 
(period not exceeding 1 year). 

Alien can enter Thailand as soon as he or she 
obtains the visa. 

8  
Alien entering Thailand with this type of 
visa is permitted by the Thai Immigration 
Bureau to stay in Thailand for a period not 

exceeding 1 year. 

Alien is required to obtain permission at check-
point of the Thai Immigration Bureau in order 
to enter Thailand. Alien must report to the Thai 
Immigration Bureau every 90-day during his or 
her stay in the Kingdom of Thailand. 

 
 

Pass 
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ร่าง 

แนวปฏิบัติการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant รหัส O-A (ระยะ ๑ ปี) 

 
เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๒ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เตรียมการเพื่อรองรับนโยบายการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การท าประกันสุขภาพส าหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการ

ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant รหัส O-A (ระยะ ๑ ปี) และเพ่ือให้เป็นไปตามมติ ครม. 

ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงฯ จึงได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant 

รหัส O-A (ระยะ ๑ ปี) ดังนี้ 

๑. คนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O-A (ระยะ ๑ ปี) ให้มีการ
ท าประกันสุขภาพคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พ านักอยู่ในราชอาณาจักร โดยมีจ านวนเงินคุ้มครองส าหรับ  
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท และกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
โดยผู้ร้องต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันสุขภาพของไทยหรือต่างประเทศ ยื่นประกอบค าร้องขอรับการตรวจ 
ลงตรา  โดยมีล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

๑.๑ กรณีผู้ร้องซื้อประกันสุขภาพจากต่างประเทศให้ใช้กรมธรรม์ฉบับจริงประกอบค าร้อง 

๑.๒ กรณีผู้ร้องซื้อประกันสุขภาพของไทยให้ใช้ส าเนาหรือฉบับจริง (ถ้ามี) ประกอบค าร้อง 

ทั้งนี้ สอท./สกญ. สามารถตรวจสอบการมีกรมธรรม์คุ้มครองของไทยได้โดยการใช้ Username : Consular03 

Password : Tgia001 Login เข้าระบบเพ่ือตรวจสอบที ่https://longstay.tgia.org  

๒. ผู้ร้องต้องมีเอกสารแบบฟอร์มรับรองการมีประกันสุขภาพตามแบบที่ คปภ. ก าหนด  
ที่มีการรับรองจากบริษัทประกันฯ แล้ว ยื่นประกอบค าร้องพร้อมกรมธรรม์ (ทุกกรณี) ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ https://longstay.tgia.org  

๓. กรณีคนต่างด้าวเป็นคนชาติกลุ่มเสี่ยงให้ สอท./สกญ. ด าเนินการตามแนวปฏิบัติคนชาติ
กลุ่มเสี่ยง (รวมสัญชาติจีนอยู่เกิน ๙๐ วัน) 

๔. เมื่อผู้ร้องได้รับอนุมัติการตรวจลงตราให้ สอท./สกญ. ตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant 
รหัส O-A โดยมีหมายเหตุเป็นภาษาไทยว่า “ประกันสุขภาพสิ้นสุด.................” เพ่ือประกอบการพิจารณาของ 
จนท.ตม. 

๕. ขอให้ สอท./สกญ. ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวได้รับทราบ 
และเตรียมตัวก่อนมาขอรับการตรวจลงตราต่อไป  

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติการตรวจลงตราดังกล่าวจะเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
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(Draft) 
 

The Guideline on the Appliance of Non-Immigrant Visa, Type O-A  
(Period Not Exceeding 1 Year) 

  
On 22 August 2019, the Ministry of Public Health hold the meeting with related 

authorities to support the policy on the addition of criteria of the compulsory health insurance 
for aliens to apply for Non-Immigrant Visa, Type O-A (Period Not Exceeding 1 Year). 
Regarding to the cabinet resolution, the ministry has amended the criteria of the 
aforementioned visa appliance as follows:  

1. Foreigners who apply for Non-Immigrant Visa, Type O-A (Period Not Exceeding 1 
Year) must purchase medical insurance that will cover themselves during their stay in the 
Kingdom of Thailand. The insurance claims for outpatient must not less than 40,000 baht and 
not less than 400,000 baht for inpatient. The appliance must have Thai or foreign insurance 
policy documentation for visa appliance which has the procedure as follows:   

 1.1 In case applicants purchase foreign health insurance, use the original insurance 
policy for appliance. 

 1.2 In case applicants purchase Thai health insurance, use a copy or the original 
insurance policy for the appliance. The embassies and consular are able to verify the 
insurance policy by using the username: Consular03, password: Tgia001 and logging in the 
website https://longstay.tgia.org. 

2. Applicants must have medical insurance certificate form issued by the Office of 
Insurance Commission that was verified by the insurance companies, together with the 
insurance policy (all cases). Applicants are able to download the form from website 
https://longstay.tgia.org. 

3. In case foreigners have risk nationality, the embassies and consular follow the 
guideline on risk nationalities (including Chinese with the over-90-day stay). 

4. When appliance is approved, the embassies and consular issued Non-Immigrant 
Visa (type O-A) with the note stating “medical insurance expired on…………………” for the 
consideration of Immigrant Division officers.   

5. Ask for the embassies and consular to publicize the procedure so that foreigners 
will be informed and prepare for the next visa appliance. The guideline on the aforementioned 
visa will be in force since 31 October 2019. 

 
******************************************* 

 
Source : Department of Consular Affairs,  

Ministry of Foreign Affairs 
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Foreign Insurance Certificate  
for Alien to apply for Non-Immigrant Visa Type O-A (Period not exceeding 1 Year)   

in accordance with the Cabinet Resolution, dated 2 April  B.E. 2562 (2019) 
Insurance Policy Title……………………….………………. 

  

 This insurance certificate is issued to certify that Name……………….……Surname…………………………… 
Nationality…….………….Gender………….Age…………Years Passport No. …..……………….. ; the insured person  
is insured in accordance with the Cabinet Resolution, dated 2 April  B.E. 2562 (2019).  The period of insurance begins 
from D/M/Y…………………………… at ………………………hours until 
D/M/Y…………………………….at…………………… hours as stipulated on the Insurance Policy No………. of the 
Company…………………………….  With the following Insurance Covers: 

1. Outpatient Benefit – with a sum insured of not less than THB 40,000 /year 
2. Inpatient Benefit – with a sum insured of not less than THB 400,000 /year 

 
 

…………………………………  ……………………………………   ………………………………… 
(                                                  )               (                                                      )              (                                                  ) 
                 Director                                                           Director                                               Authorized Signature                            
 
 
 
 

Period of Insurance                   
...../...../...... to ....../...../..... Time........ 

Insurance Policy No. ……………………. 

Insurance Company Address ………………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
Telephone Number ……………………………………………………….…. 
Contact Person………………………………………………………………. 
E-mail………………………………………………………………………… 
Website of the Insurance Company …………………………..………….... 
………………………………………………………………………………… 

Department of Health Service Support, Ministry of Public Health of Thailand 

Tel +6621937000 Ext. 18404, 18421 (Office Hours) 
E-mail: medicalhub.hss@gmail.com website: www.hss.moph.go.th 
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ล ำดับ บริษัท ช่ือ-นำมสกุล ผู้ประสำนงำน โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ E - mail Address
1 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) คุณถิรธนำ วิเศษภักดี 02 285 8550            081 566 5145 tirathana.v@bangkokinsurance.com
2 บริษัท ไทยประกันสุขภำพ จ ำกัด (มหำชน) คุณอรนุช เนียมสุวรรณ 02 202 9245 oranuch@thaihealth.co.th
3 บริษัท นวกิจประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) คุณพัฒนวงศ์ ธนกิจพัฒนำ 02 636 7755 ต่อ 1277 086 534 2190 phatthanawong_t@navakij.co.th
4 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ำกัด (มหำชน) คุณศิวพร บุญมี 1231 ต่อ 4904 siwaporn_boo@thaivivat.co.th
5 บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภำพ จ ำกัด (มหำชน) คุณปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฎ์ 02 401 8189             094 483 9836 piyapadh.v@th.pacificcrosshealth.com
6 บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) คุณจุฑำพร วงษ์โมรำ 02 676 9837 084 360 5495 chuthapornw@falconinsurance.co.th
7 บริษัท วิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) คุณปำริชำติ ศรีรัตนะ 02 129 7656 086 616 8208 parichatsr@viriyah.co.th
8 บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) คุณณัฐพงศ์ กมลเลิศวณิช 02 378 7000 ต่อ 8414 081 807 0046 nattapong_k@smk.co.th

kanlayanee_w@smk.co.th

9 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ ำกัด (มหำชน) คุณนริสำ ควรรณสุ 02 869 3399 ต่อ 1205 084 439 1486 narisak@asiainsurance.co.th
คุณภูริต อ ำนวยชัย 02 869 3399 ต่อ 1876 phurita@asiainsurance.co.th

11 บริษัท เอ็ทน่ำ ประกันสุขภำพ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) คุณสุรเชษฐ์ นนทกร 02 677 0000 ต่อ 5402 061 401 2778 surachet.nontakorn@th.aetna.com
11 บริษัท แอกซ่ำประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) คุณศิริรัตน์ กุญแจทอง 02 118 8210 089 204 9860 sirirat.go@axa.co.th
12 บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) คุณสุภีรพรรณ รักติประกร 02 661 6000 ต่อ 1364 092 991 6956 supeeraphun.r@lmginsurance.co.th

คุณนพพร ทองแท้ 02 239 2200 ต่อ 4154 - noppornt@dhipaya.co.th
คุณชุลีวรรณ พวงทอง 02 239 2200 ต่อ 4176 - chuleewanp@dhipaya.co.th

14 บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ำกัด มหำชม คุณนพรัตน์ ทิพย์ถนอม 02 119 3000 ต่อ 1316  - nopparat.t@sompo.co.th

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

13 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

D:\Share\คณะกรรมการประกนัภยัอุบตัเิหตุและสขุภาพ\Health_ชาวต่างชาต(ิLong Stay Visa)\Visa 1 ปี\รายชือ่บรษิทัทีเ่ขา้รว่มโครงการ
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The Final List of the Member on the Project 
“The Compulsory Health Insurance for Aliens to Apply Non-Immigrant Visa, Type O-A (Period Exceeding 1 Year)”  

No. Company Coordinator’s name-surname Phone Moblie  E-mail Address 

1 Bangkok Insurance Public Company Limited Thirathana Visetpakdee 02 285 8550 081 566 5145  tirathana.v@bangkokinsurance.com 

2 Thai Health Insurance Public Company Limited Ornuch Niamsuwan 02 202 9245   oranuch@thaihealth.co.th 

3 Navakij Insurance Public Company Limited Pattanawong Thanakijpatana 02 636 7755 ext. 1277 086 534 2190  phatthanawong_t@navakij.co.th 

4 Thaivivat Insurance Public Company Limited Sivaporn Boonmee 1231 ext. 4904   siwaporn_boo@thaivivat.co.th 

5 Pacific Cross Health Insurance Public Company Limited Piyapat Wana-Aukrit 02 401 8189 094 483 9836  piyapadh.v@th.pacificcrosshealth.com 

6 Falcon Insurance Public Company Limited Chutaporn Wongmora 02 676 9837 084 360 5495  chuthapornw@falconinsurance.co.th 

7 Viriyah Insurance Public Company Limited Parichart Srirattana 02 129 7656 086 616 8208  parichatsr@viriyah.co.th 

8 Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited Nattapong Kamollerdwanich 02 378 7000 ext. 8414 081 807 0046  nattapong_k@smk.co.th 

      kanlayanee_w@smk.co.th 

9 Asia Insurance 1950 Public Company Limited Narisa Kawansu 02 869 3399 ext. 1205 084 439 1486  narisak@asiainsurance.co.th 

  Purit Amnuaichai 02 869 3399 ext. 1876   phurita@asiainsurance.co.th 

11 Aetna Health Insurance Public Company Limited Surachet Nontakorn 02 677 0000 ext. 5402 061 401 2778  surachet.nontakorn@th.aetna.com 

12 AXA Insurance Public Company Limited Sirirat Kunjaetong 02 118 8210 089 204 9860  sirirat.go@axa.co.th 

13 LMG Insurance Public Company Limited Supeeraphan Raktiprakorn 02 661 6000 ext. 1364 092 991 6956  supeeraphun.r@lmginsurance.co.th 

14 Dhipaya Life Assurance Public Company Limited Nopporn Thongtae 02 239 2200 ext. 4154 -  noppornt@dhipaya.co.th 

  Chuleewan Puongthong 02 239 2200 ext. 4176 -  chuleewanp@dhipaya.co.th 

15 Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited Nopparat Tipthanom 02 119 3000 ext. 1316 -  nopparat.t@sompo.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

D:\Share\                                                                                                                    

18

mailto:phurita@asiainsurance.co.th
mailto:noppornt@dhipaya.co.th
mailto:chuleewanp@dhipaya.co.th
mailto:nopparat.t@sompo.co.th


19

Immigration
Textbox

Immigration
Textbox

Immigration
Textbox

Immigration
Textbox



20

Immigration
Textbox

Immigration
Textbox

Immigration
Textbox



21



Order of the Royal Thai Police 

no.   548 /2562 

Subject: Amendment for Criteria and Conditions for Consideration of  

an Alien’s Application for a Temporary Stay in the Kingdom 

 

Pursuant to the Order of the Royal Thai Police no.327/2557 dated June 30, 2014 

concerning the Criteria and Conditions for Consideration of an Alien’s Application 

for a Temporary Stay in the Kingdom, amended by the Order of the Royal Thai 

Police no.35/2562 dated January 18, 2019 concerning the Amendment for 

Criteria and Conditions for Consideration of an Alien’s Application for a 

Temporary Stay in the Kingdom, 

It is deemed expedient to amend the Criteria and Conditions for 

Consideration of an Alien’s Application for a Temporary Stay in the Kingdom   

in accordance with the Cabinet Resolution as of April 2, 2019 which approved  

in principle to add a criterion for consideration concerning a health insurance’s 

requirement for an alien applying for Non-Immigrant Visa Class O-A.  

(not exceeding 1 year) 

By virtue of Section 11(4) of the Royal Thai Police Act B.E.2547,  

the Commissioner General of the Royal Thai Police issues the following order 

prescribing the Criteria and Conditions for Consideration of  an Alien’s Application 

for a Temporary Stay in the Kingdom under Paragraph 3, Section 35 of  

the Immigration Act B.E.2522 as follows: 

1.To repeal the Article 2.22 of the Criteria and Conditions for Consideration 

of an Alien’s Application for a Temporary Stay in the Kingdom attached to  

the Order of the Royal Thai Police no.327/2557 dated June 30, 2014 concerning  

the Criteria and Conditions for Consideration of an Alien’s Application for  

a Temporary Stay in the Kingdom, amended by the Order of Royal Thai Police 

no.35/2562 dated January 18, 2019 concerning the Amendment for Criteria and 

Conditions for Consideration of an Alien’s Application for a Temporary Stay in 

the Kingdom and shall be superseded by the article attached to this order. 

2.An alien, who has been granted Non-Immigrant Visa Class O-A  

(not exceeding 1 year) and has been permitted to stay in the Kingdom before this 

order is effective, will be able to continually stay in the Kingdom for a granted length 

of stay. 

     

This order is effective as of October 31, 2019.  

 

      Given on September 27, 2019 

          Police General Chakthip Chaijinda 

                                      Commissioner General of the Royal Thai Police 

 

 

 

 

22



Criteria for Consideration of Granting an Alien’s Extension of Stay in the Kingdom 

Attachment to the Order of the Royal Thai Police no. 548/2562 dated September 27 , 2019 

 

Reason of necessity Criteria for consideration 

2.22 In case of retirement 

  (1) Each permission shall 

be granted for no more 

than 1 year. 

  (2) An alien, who has been 

granted Non-Immigrant Visa 

Class O-A according to the 

Criterion 6, will be permitted 

to stay for a period of insurance 

coverage. Each permission 

shall be granted for no more 

than 1 year. 

     (1) An alien must have been granted Non-Immigrant 

Visa. 

     (2) Must be 50 years of age or over. 

     (3) Must have an evidence of having monthly income 

of no less than 65,000 baht or 

     (4) At least 2 months prior to the filing date and at 

least 3 months after being granted permission, an alien 

must have a deposit in a commercial bank located in 

Thailand of no less than 800,000 baht. After being 

granted permission for 3 months, an alien can withdraw 

the said deposit and must have the remaining balance in 

the bank account of no less than 400,000 baht or 

     (5) Must have an annual earning and a deposit in a 

commercial bank located in Thailand with totaling of  

no less than 800,000 baht as of the filing date. The said 

deposit must remain in the bank account prior to and after  

the permission is granted and the withdrawal can be made 

under the same condition in the Criterion (4). 

     (6) Only for an alien, who has been granted Non-

Immigrant Visa Class O-A, must buy a Thai health 

insurance online, which covers the length of stay in the 

Kingdom with no less than 40,000 baht coverage for 

outpatient treatment and no less than 400,000 baht for 

inpatient, via the website longstay.tgia.org. 
     (7) An alien entering the Kingdom before October 21, 

1998 and has been consecutively permitted to stay in the 

Kingdom for retirement shall be subject to the following 

criteria: 

           (a) Must be 60 years of age or over and have an 

annual fixed income with a deposit maintained in a bank 

account for the past three months of no less than 200,000 

baht or have a monthly income of no less than 20,000 

baht. 

           (b) If less than 60 years of age but not less than  

55 years of age, an alien must have an annual fixed 

income with a deposit maintained in a bank account for 

the past three months of no less than 500,000 baht or have 

a monthly income of no less than 50,000 baht. 
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Order of the Immigration Bureau 

no. 300 /2562 

Subject: Amendment for Supporting Documents for Consideration of  

an Alien’s Application for a Temporary Stay in the Kingdom 

 

Pursuant to the Order of the Immigration Bureau no.138/2557 dated July 7, 

2014 concerning the Supporting Documents for Consideration of an Alien’s 

Application for a Temporary Stay in the Kingdom, 

It is deemed expedient to amend the Supporting Documents for Consideration 

of an Alien’s Application for a Temporary Stay in the Kingdom in accordance with 

the Cabinet Resolution as of April 2, 2019 which approved in principle to add  

a criterion for consideration concerning a health insurance’s requirement for  

an alien applying for Non-Immigrant Visa Class O-A. (not exceeding 1 year) 

By virtue of the Article 2 of the Order of the Royal Thai Police 

no.327/2557 dated June 30, 2014 concerning the Criteria and Conditions for 

Consideration of an Alien’s Application for a Temporary Stay in the Kingdom, to 

repeal the article 2.22 of the Supporting Documents for Consideration of an Alien’s 

Application  for a Temporary Stay in the Kingdom attached to the Order of the 

Immigration Bureau no.138/2557 dated July 7, 2014 concerning the Supporting 

Document for Consideration of an Alien’s Application for a Temporary Stay in 

the Kingdom and shall be superseded by the article attached to this order. 

     

This order is effective as of October 31, 2019. 

 

      Given on September 27, 2019 

      Police Lieutenant General Sompong Chingduang 

                                          Commissioner of the Immigration Bureau 
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Criteria for Supporting Documents for Consideration of an Alien’s Application 

for a Temporary Stay in the Kingdom 

Attachment to the Order of the Immigration Bureau no. 300/2562 dated September 27, 2019 

 

Reason of necessity List of documents 

2.22 In case of retirement 

  (1) Each permission shall 

be granted for no more than  
1 year. 

  (2) An alien, who has been 

granted Non-Immigrant Visa 

Class O-A according to the 

Criterion (6), will be permitted 

to stay for a period of insurance 

coverage. Each permission 

shall be granted for no more 

than 1 year. 

     1.Application form 

     2.Copy of applicant’s passport 

     3.Evidence of income such as a retirement pension or 

interest or dividend and/or 

     4.Fund deposit certificate issued by a commercial 

bank located in Thailand and a copy of bank account 

     5.Only in case of Criterion (6), the applicant must 

submit an insurance evidence with the form approved by 

the Office of Insurance Commission (OIC), by checking 

via the website longstay.tgia.org. 

      6.In case of Criterion (7), the applicant must submit  

the documents same as the list no.1-4 mentioned above. 
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Subject: Permission for an alien who has been granted Non-Immigrant Visa Class O-A 

               (not exceeding 1 year) to temporarily stay in the Kingdom 
 

Deputy Commissioners of the Immigration Bureau 

Commanders of the Immigration Bureau 
 

  According to the Immigration Bureau’s urgent letter no.0029.142/160 

dated January 14, 2008 concerning the practice for permitting an alien to temporarily 

stay in the Kingdom no.4 paragraph 2 appointed an immigration officer to permit  

an alien, who has been granted Non-Immigrant Visa with the letter “A” after the purpose  

of visiting’s code, to stay in the Kingdom for not exceeding 1 year counting from 

the date of arrival in the Kingdom,  

On April 2, 2019, the Cabinet resolved and approved in principle to 

add a criterion concerning a health insurance’s requirement for an alien applying for  

Non-Immigrant Visa Class O-A with the purpose of retirement. (not exceeding 1 

year) 

Therefore, when an alien, who has been granted Non-Immigrant Visa 

Class O-A from an overseas Royal Thai Embassy with the purpose of retirement 

(not exceeding 1 year), enters the Kingdom, an immigration officer shall abide by 

the following practices for permitting an alien to stay in the Kingdom, effective 

from October 31, 2019 onwards: 

  1.An alien, who has been granted Non-Immigrant Visa Class O-A for 

single entry or multiple entry and enters the Kingdom for the first time, will be 

permitted to stay in the Kingdom for a coverage period of health insurance for not 

exceeding 1 year. An immigration officer shall check any remarks on a visa issued 

by an overseas Royal Thai Embassy for consideration and approval. 

2.An alien, who has been granted Non-Immigrant Visa Class O-A for 

multiple entry and enters the Kingdom from the second time onwards, will be 

permitted to stay in the Kingdom for the remaining coverage period of health 

insurance for not exceeding 1 year. 

  3.An alien, who has been granted Non-Immigrant Visa Class O-A for 

multiple entry but the coverage period of health insurance has already expired, even if 

the visa is still valid, will not be permitted to enter the Kingdom. However, the said 

alien can buy a health insurance in Thailand in order to be permitted to enter  

the Kingdom for a coverage period of health insurance for not exceeding 1 year. 

  4.In case of the permission of stay in the Kingdom exceeds the 

coverage period of health insurance, an immigration officer shall apply mutatis mutandis  

the Order of the Immigration Bureau no.115/2553 dated June 29, 2010 concerning 

the Amendment of an immigration stamp in a passport and the Order of the 

Immigration Bureau no.79/2557 dated April 1, 2014 concerning the Guideline in case 

of an alien’s granted permission of stay in Kingdom is not meet a visa class or visa 

exemption. 
 

Please be informed and proceed accordingly. 

       

Police Lieutenant General Sompong Chingduang 

          Commissioner of the Immigration Bureau 
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       กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ณ วนัที่ 9 ตุลาคม 2562 
 

บทสรปุผูบ้รหิาร (Executive Summary) 
การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทาํประกนัสขุภาพสาํหรบัคนต่างดา้วผู้ขอรบัการตรวจลงตรา 

ประเภทคนอยูช่ั่วคราว Non-Immigrant Visa รหสั O-A 
 

1. ความเป็นมา 
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดําเนินการจัดต้ังศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center) ในการ

จัดเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติสําหรับสถานพยาบาลภาครัฐเพ่ือจัดการและลดผลกระทบด้านปัญหาหน้ี
สูญในสถานพยาบาลภาครัฐ โดยศูนย์ฯ ทําหน้าที่ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลของต่างประเทศประจําประเทศไทยและสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองในระดับ
นโยบาย ซึ่งได้รับข้อมูลจากสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนว่ามีชาวต่างชาติซึ่งเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเข้า
รับบริการรักษาพยาบาลซึ่งบางรายไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอสําหรับใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลจึงก่อให้เกิดปัญหาหน้ี
สูญแก่สถานพยาบาล ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดกลไกการคุ้มครองชาวต่างชาติในด้านสุขภาพ กรมฯ จึงได้เสนอเรื่อง
การทําประกันสุขภาพ โดยในระยะเร่ิมแรกของนโยบาย นําร่องในกลุ่มผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภท        
คนอยู่ช่ัวคราว ระยะ 1 ปี เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่พํานักระยะยาวและมีโอกาสท่ีจะประสบปัญหาด้านสุขภาพ       
เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล (Medical 
Service Hub) และคณะกรรมการอํานวยการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
(นโยบาย Medical Hub) ซึ่งเป็นคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งต้ังเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 

2. คณะกรรมการอํานวยการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย 
Medical Hub) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ได้มีความเห็นว่าการทํา
ประกันจะสามารถช่วยบรรเทาความเสี่ยงจากสาเหตุดังกล่าวได้ รวมทั้งอํานาจในการพิจารณาเป็นของ
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงมอบหมายให้กรมฯ ดําเนินการประสานสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง            
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 
2. สถานการณ์การทําประกันสุขภาพประกอบการขอรับการตรวจลงตราของต่างประเทศ  
 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ศึกษาและเปรียบเทียบการทําประกัน
สุขภาพสําหรับการขอรับการตรวจลงตราเพ่ือเดินทางไปในกลุ่มประเทศเชงเกน (Schengen)  ได้แก่ ประเทศ
ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเชค เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ 
อิตาลี แลตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิธัวเนีย ลักเซมเบอร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวา
เกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอร์แลนด์ พบว่า ผู้ย่ืนคําร้องขอรับการตรวจลงตราจะต้องมีการทํา
ประกันการเดินทาง ที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเกน โดยจะต้องมีวงเงิน
ประกันจํานวนไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร (ประมาณ 1,500,000 บาท)  สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับ
เอกสารการประกันการเดินทางที่ออกโดยบริษัทประกันในยุโรป หรือบริษัทในประเทศไทยที่ตามรายช่ือที่สถาน
เอกอัครราชทูตของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศเชงเกนประกาศกําหนดเท่าน้ัน 
(ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีและสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ พ.ศ. 2562)  
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3. สถานการณ์และจํานวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
 1. ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง บริการด้านการแพทย์ที่มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับด้านคุณภาพในระดับนานาชาติ มี
ราคาการให้บริการที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลให้กลุ่ม
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่พร้อมรับบริการด้านสุขภาพหรือบริการที่เก่ียวเน่ือง เช่น โรงพยาบาล คลินิก 
การแพทย์แผนไทย สปา เป็นต้น เลือกท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น นักท่องเที่ยวที่เดินทางมารับบริการมี
หลายกลุ่มประเภท เช่น กลุ่มที่ เข้ามารักษาอาการเจ็บป่วย กลุ่มที่ เข้ามาพักฟ้ืนจากอาการเจ็บป่วย              
กลุ่มที่เข้ารับบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มที่เข้ามารักษาหรือ
พักฟ้ืนจากอาการเจ็บป่วยยังมีผู้ติดตามมาด้วยซึ่งก่อให้เกิดการใช้จ่ายระหว่างการท่องเที่ยว              
 2. ข้อมูลจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปี พ.ศ. 2559 – 2561 มีดังน้ี   
ปี พ.ศ. นักท่อเที่ยวทัง้หมด นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผู้สูงอายุชาวตา่งชาต ิ

(Visa O-A จาก สอท./สกญ.) 
ผู้สูงอายุชาวตา่งชาต ิ

(Visa O-A จาก ตม.) 
2559 32 ล้านคน 2.6 ล้านคร้ัง 2,917 คน 68,311 คน 
2560 35 ล้านคน 3.3 ล้านคร้ัง 2,878 คน 65,818 คน 
2561 38 ล้านคน 3.42 ล้านครัง้ 1,843 คน (ม.ค.-ก.ย. 61) 79,107 คน 

ที่มา กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา พ.ศ. 2562 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พ.ศ. 2562 กรมการกงสุล พ.ศ. 2562 สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
พ.ศ. 2562 

 
4. จํานวนหน้ีสูญจากการสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลให้แก่ชาวต่างชาติ (กรณีสถานพยาบาลภาครัฐ) 
 ปัจจุบันปรากฏข้อเท็จจริงว่าการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขของชาวต่างชาตินําไปสู่ปัญหาการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไม่ได้เต็มจํานวน โดยข้อมูล
เฉพาะในปี พ.ศ. 2559 - 2561 มีดังน้ี 

 

ปี พ.ศ. จํานวน (ครั้ง) จํานวนหนีส้ญู (บาท) 
ปี 2559 
OPD 6.4 แสน 212 ล้าน 
IPD 2.7 หมื่น 168 ล้าน 

รวม 6.67 แสน 380 ล้าน 
ปี 2560 
OPD 5.4 แสน 175 ล้าน 
IPD 2.5 หมื่น 171 ล้าน 

รวม 5.65 แสน 346 ล้าน 
ปี 2561 
OPD 6.7 แสน 232 ล้าน 
IPD 1 หมื่น 73 ล้าน 

รวม 6.8 แสน 305 ล้าน 
 

ข้อมูลจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2562 https://hdcservice.moph.go.th (ข้อมูลเฉพาะประเภท
นักท่องเที่ยวและเข้าเมืองถูกกฎหมาย) 
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5. ผลการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับการประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับการ
กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการทําประกันสุขภาพภาคบังคับในกลุ่มผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่
ช่ัวคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุมมหาเมฆ 
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนกอง
บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 และ 2 หน่วยงานภายในสํานักงานฯ ที่เก่ียวข้อง กรมการกงสุล สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคม
ประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เห็นพ้องว่าควรมีการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอรับการตรวจลงตราประเภทอยู่ช่ัวคราวสําหรับกรณีใช้ชีวิตบ้ันปลาย 1 ปี (Non-
immigrant Visa รหัส O-A) ให้มีประกันสุขภาพภาคบังคับภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522   
ซึ่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขดังกล่าวให้สอดรับกับนโยบายได้ 
เน่ืองจากประเด็นน้ีมีความสําคัญซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้สูงอายุชาวต่างชาติภายใต้ประเภทการตรวจลงตราดังกล่าว
จะได้ซื้อประกันสุขภาพเพ่ือคุ้มครองตนเองก่อนเดินทางเข้าสู่ประเทศ แต่อาจส่งผลกระทบบางประการต่อ
ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรก่อนวันที่นโยบายดังกล่าวจะมีพิจารณาประกาศใช้จึงมีความ
จําเป็นต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
 
6. กฎ ระเบียบ คําสั่งและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตราประเภท Non-immigrant Visa รหัส O-A 

1. คําสั่ งสํ า นักงานตํารวจแห่งชาติ  ที่  327/2557 สั่ ง  ณ  วันที่  30 มิถุนายน  2557                  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว 
โดยสํานักงานตรวจแห่งชาติได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อ               
ในราชอาณาจักรกรณีมีเหตุจําเป็นครั้งละไม่เกิน 1 ปี ตามนัยมาตรา 35 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติ        
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 สําหรับกรณีใช้ชีวิตบ้ันปลาย ให้อนุญาตได้ไม่เกินครั้งละ 1 ปี แต่ยังมิได้กําหนด       
ให้มีการทําประกันสุขภาพสําหรับคนต่างด้าวที่ประสงค์จะขอรับการตรวจลงตราประเภทดังกล่าว  

2. คําสั่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 138/2557 สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ได้กําหนด 
รายการเอกสารประกอบการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวตามคําสั่ง
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 327/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 แต่ยังมิได้กําหนดให้มีการแสดง
เอกสารการทําประกันสุขภาพประกอบการพิจารณาขอรับการตรวจลงตราประเภทดังกล่าว  

3. ปัจจุบันการตรวจลงตราประเภทพํานักระยะยาว 5 ปี Non –O-X เป็นประเภทเดียวที่กําหนดให้
ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะขอรับการตรวจลงตราประเภทนี้ จะต้องมีการทําประกันสุขภาพของไทยคุ้มครอง
ตลอดระยะเวลาที่พํานักในราชอาณาจักรโดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วย
นอกไม่น้อยกว่าสี่หมื่นบาท และในกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่าสี่แสนบาท (ตามข้อ 1 (5) ของประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาพํานักระยะยาว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 รจ. 
เล่ม 134 ตอนพิเศษ 157 ง ลว. 12 มิ.ย. 60)  
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7. สาระสําคัญของเรื่องที่จะเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติม  
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้ชาวต่างชาติมีการ

ทําประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองในระดับพ้ืนฐานในลักษณะภาคบังคับ จึงควรนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติในหลักการทําประกันสุขภาพสําหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว 
Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) ดังน้ี 

 

ลําดบั หลกัเกณฑ์การขอรบัการตรวจลงตรา
ปัจจุบนั 

หลกัเกณฑ์ที่จะขอปรบัปรุงเพิ่มเติม 

1. คนต่างด้าวทุกสัญชาติ 1. มีการประกันสุขภาพของไทยคุ้มครองตลอด 
ระยะเวลาที่พํานักในราชอาณาจักรโดยมีจํานวนเงิน  
เอาประกันภัยสําหรับค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วย
นอกไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท กรณีผู้ป่วยในไม่น้อย
กว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
2. ผู้ที่มีการประกันสุขภาพของต่างประเทศ ที่มีจํานวน
เงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าที่ กําหนดตามข้อ 1  
สามารถนํามาใช้แสดงประกอบการขอรับการตรวจลง
ตราประเภทนี้ได้ ทั้งน้ี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตรวจ
คนเข้าเมือง สํานักงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัย
ไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย จะได้ร่วมกันกําหนด  
แนวทางการดําเนินการที่เก่ียวข้อง 
3. สําหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงด้านสุขภาพเกินกว่า  
ที่บริษัทประกันภัยจะรับทําประกันภัยได้สามารถ  
มีสิทธิขอรับการตรวจลงตรา เห็นควรให้สํานักงาน
ตรวจคน เข้ า เ มื อ ง กํ าหนด เ ง่ื อน ไข อ่ืน เ พ่ิ ม เ ติ ม  
เช่น การกําหนดให้มีเงินฝากประจําเพ่ิมเติม  
เหตุผล : เพ่ือให้ผู้สูงอายุชาวต่างชาติมีทุนทรัพย์ใน
จํานวนที่เพียงพอต่อการดํารงชีพการรักษาพยาบาล 
และเพ่ือการอ่ืนที่เก่ียวข้องในขณะพํานักในประเทศไทย  

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

เดือนละ 65,000 บาทหรือ 
4.2 มีเงินฝากไม่น้อยกว่า 800,000 
บาท  ณ  วัน ย่ืนคํ าขอเ ป็นระยะเวลา  
3 เดือนย้อนหลัง หรือ 
4 .3 มี เ งิ น ไ ด้ ใ น รอบ ปีและ เ งิ นฝ าก  
ใ น ธน าค า ร  ร วม กั น ไ ด้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
800,000 บาท 

5. เฉพาะคนต่างด้าวที่ใช้หลักเกณฑ์เงินฝาก
ตามข้อ 4.2 ให้คงเงินดังกล่าวไว้ในบัญชี
เฉพาะปีแรก เป็นเวลา 60 วัน โดยไม่ได้
กําหนดวัตถุประสงค์ในการเบิกถอน 

6 ใบรับรองแพทย์ไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) 
ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย 
โ ร ค เท้ า ช้ า ง  โ ร คย า เ สพ ติ ด ให้ โ ทษ  
โรคซิฟิลิส ระยะที่ 3 
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8. การซื้อประกันสุขภาพสําหรับกรณีผู้สู งอายุชาวต่างชาติที่ ได้รับการตรวจลงตราประเภท              
Non-Immigrant Visa รหัส O-X (ระยะ 10 ปี) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน   
 
 1. ซื้อผ่านเว็บไซต์ https://longstay.tgia.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
2. ตัวอย่างแผนความคุ้มครองที่มีจําหน่ายในปัจจุบันสําหรับ Non O-X Visa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หมายเหตุ: แผนความคุ้มครองฉบับน้ีเป็นเพียงความคุ้มครองในระดับพ้ืนฐาน  
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3. กระทรวงการต่างประเทศ และสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สามารถตรวจสอบกรมธรรม์ ที่ผู้ย่ืนคํา
ขอนํามาแสดงประกอบการขอรับการตรวจลงตราหรือขออยู่ต่อได้ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยใช้ข้อมูลอย่างใด
อย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี (1) เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policy No.) (2) เลขที่หนังสือเดินทาง 
(Passport No.) (3) ช่ือ (Name) หรือ (4) สัญชาติ (Nationality)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. ตัวอย่างหลักฐานแสดงการประกันภัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่าง

ด้าวบางจาพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สาหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาพานักระยะยาวตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ผู้สูงอายุชาวต่างชาติมีการทําประกันสุขภาพเพ่ือเป็นการคุ้มครองตนเองในขณะที่พํานักในประเทศ

ไทย ภายใต้การตรวจลงตรา (Non Immigrant O-A) เน่ืองจากปัญหาด้านสุขภาพอาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ
ชาวต่างชาติได้ทุกคน  

2. สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถให้การดูแลผู้สูงอายุชาวต่างชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก รวมทั้งเมื่อผู้สูงอายุชาวต่างชาติมีประกันสุขภาพแล้ว จะมีตัวกลางจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ระหว่างผู้ป่วยชาวต่างชาติและสถานพยาบาลเมื่อผู้สูงอายุชาวต่างชาติมีประกันสุขภาพแล้ว สถานพยาบาล
ภาครัฐจะไม่ต้องนํางบประมาณที่จัดไว้ให้แก่ชาวไทยไปสนับสนุน/สงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลให้แก่
ชาวต่างชาติ  
 
10. ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
 นําเสนอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การทําประกันสุขภาพ
สําหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 
ปี)  โดยให้มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
ต่างประเทศ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เ ก่ียวข้องพร้อมกับ
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติทราบอย่างทั่วถึง และให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันที่เก่ียวข้องดําเนินการจัดเตรียมช่องทางสําหรับซื้อประกันสุขภาพใน
รูปแบบออนไลน์ผ่าน www.longstay.tgia.org ให้มีความพร้อมรองรับ 
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Executive Summary 
The Compulsory Health Insurance for Aliens to Apply  

for Non-Immigrant Visa Type O-A (Period Not Exceeding 1 Year) 
 

1. Background 
 1. The Department of Health Service Support has been operating the claim centre in 
to collect foreigners’ medical fee for public medical establishments with the objectives to 
manage and reduce the effect of bad debt in public medical establishments. The centre 
responds to coordinate with Royal Thai Embassy/Royal Thai Consulate in Thailand and the 
Immigration Bureau in the policy level. According to the data from public and private 
medical establishments, some of foreigners travelling to receive medical services in Thailand 
don’t have adequate money to pay for medical free; it leads to the bad debt problem. 
Therefore, to cover the foreigners, the department propose the health insurance policy. 
Initially, the policy applied to the appliance of non-immigrant visa (1 year) as the long stay 
applicants tend to have high health risk. 
 2. According to the meeting dated 6 June 2018 with the Ministry of Tourism and 
Sports and the Minister of Public Health as the chairpersons, The Board of Committee of 
Medical Hub Policy stated that health insurance purchasing could reduce the risk of bad debt. 
Therefore, the Department of Health Service Support was assigned to coordinate with the 
Immigration Bureau and related authorities for the operation on the next step.  
 
2. The Situation of Health Insurance Purchase for Foreign Visa Appliance 
 The Department of Health Service Support, the Ministry of Public Health, studied and 
compared health insurance purchase for Schengen visa appliance (for travelling to Australia, 
Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, 
Iceland, Italy, Liechtenstein, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Netherlands, Norway, 
Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and Switzerland). It was found that the 
applicants for Schengen visa have the compulsory travel insurance that cover throughout the 
journey with insurance limit not less than 30,000 Euro (approximately 1,500,000 Baht). The 
royal Thai embassy would receive the travel insurance document issued by Europe or Thai 
insurance agencies according to the list announced by the embassy of Schengen countries 
(the Embassy of Germany and the Embassy of Finland, 2019). 
 

3. The Situation and the Number of Foreigners Travelling to Thailand for Medical 
Tourism 
 1. Thailand is a popular destination for medical tourism with high quality, especially 
renowned medical services that reach international standards and considerable price 
comparing to other countries in the region. With the mentioned factors, more medical tourists 
who are ready to receive health care services or related services such as hospital, clinic, 
traditional Thai medicine, and spa decide to travel to Thailand. Tourists travelling to receive 
the services can be divided into many groups: travelling to receive medical treatment, 
travelling to rehabilitate and travelling to receive health promoting services. Moreover, some 
medical tourists, especially those who travelling for treatments or rehabilitation, travel 
together with their followers, so it causes expenses during their travel. 
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2. The number of foreign tourists in 2016 – 2019 
 

Year Total Tourists Medical 
Tourists 

The Foreign 
Elderly 

(Visa O-A from 
RTE, RTC) 

The Foreign 
Elderly 

(Visa O-A from IB)

2016 32 Million 
People 

2.6 Million 
Times 

2,917 People 68,311 People 

2017 35 Million 
People 

3.3 Million 
Times 

2,878 People 65,818 People 

2018 38 Million 
People 

3.42 Million 
Times 

1,843 People (Jan-
Sep 2018) 

79,107 People 

Source The Ministry of 
Tourism and 
Sports, 2019 

Kasikorn 
Research 

Center, 2019 

The Department of 
Consular Affairs, 

2019 

Immigration 
Bureau, 2019 

 

4. The Amount of Bad Debt from Medical Fee Contribution to Foreigners (The Case of 
Public Medical Establishments) 
 At Present, the receiving medical treatment services in public medical establishments 
affiliating to the Ministry of Public Health of foreigners leads to the problem of the inability 
to collect full medical fee as shown in the specific information in 2016 – 2018 below: 

Year Number (Times) The Amount of Bad Debt 
(Baht) 

2016   
OPD 640,000 212 Million 
IPD 27,000 168 Million 

Total 667,000 380 Million 
2017   
OPD 540,000 175 Million 
IPD 25,000 171 Million 

Total 565,000 346 Million 
2018   
OPD 670,000 232 Million 
IPD 10,000 73 Million 

Total 680,000 305 Million 

5. The Results of the Discussion with Related Authorities 
 The Department of Health Service Support hold the Consulting Meeting of 
Regulation and Condition Issuance of the Compulsory Health Insurance for Alien to Apply 
for Non-Immigrant Visa Type O-A (Period Not Exceeding 1 Year) on 12 October 2018 at 
Immigration Bureau. The related authorities appointing the representatives to participate the 
meeting consisted of the Immigration Division 1 and 2, the Department of Consular Affairs, 
the Office of the Permanent Secretary of the Ministry of Interior, the Office of Insurance 
Commission, Thai Life Assurance Association, and Thai General Insurance Association. The 
Department of Health Service Support agreed to amend the regulation of aliens to apply for 
non-immigrant visa type O-A (period not exceeding 1 year) to include the compulsory health 
insurance regarding to Immigration Act, B.E. 2522. Although it causes the benefits that the 
foreign elderly will purchase the medical insurance with the coverage during their stay before 
travelling to Thailand, it may affect the foreigners who stay in the Kingdom before the policy 
announced. Therefore, it should be offer to the Cabinet for the consideration. 
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6. Regulations, Decrees and Related Information of Non-Immigrant Visa, Type O-A 
 1. According to the decree of Royal Thai Police No. 327/2557, dated 30 June 2014, 
entitled regulations and conditions on the consideration on non-immigrant visa appliance, the 
Royal Thai Police amended the regulation on the allowance for the extension of the stay of 
the foreigners in case of essential incidents not exceeding 1 year per time in accordance with 
Section 35, Paragraph 3, Immigration Act, B.E. 2522. In case of the retirement stay, the 
applicants would also be allowed to stay not exceeding 1 year; however, there is no provision 
of health insurance purchase. 
 2. The decree of Immigration Bureau No. 138/2557 dated 7 July 2014 announced the 
list of required documentation for non-immigrant visa appliance in accordance with the 
decree of Royal Thai Police No. 327/2557 dated 30 June 2014; however, the evidence of 
health insurance purchase is not required for the appliance. 
 3. Currently, only non-immigrant visa type O-X requires that the applicants must have 
Thai medical insurance during their stay in the Kingdom and medical claims for outpatient 
must not be less than 40,000 Baht, for inpatient must not be less than 400,000 Baht (in 
accordance with 1 (5) in the notification of the Ministry of Interior entitled Authorization for 
Certain Groups of Aliens to Enter the Kingdom on an Exceptional Case on Long-Stay 
Purpose, in accordance with the cabinet resolution, dated 22 November 2016. 
 

7. The Essence of the Purposes for Amending Regulation 
 The Department of Health Service Support, the Ministry of Public Health considered 
making the offer to the cabinet concerning on the health insurance for aliens applying for 
non-immigrant visa, type O-A (period not exceeding 1 year) as follows:  
 
No. Applicants’ Qualification Regulations offered to Amend 
1 All nationalities     1. Having Thai medical insurance during 

the stay in the Kingdom and medical claims 
foroutpatient not less than 40,000 Baht, for 
inpatient not less than 400,000 Baht. 
    2. In case the applicants have foreign 
medical insurance with sum insured not less 
than (1), it would be allowed to use as the 
documentation for the appliance. The 
Ministry of Public Health, the Ministry of 
Foreign Affairs, the Ministry of Interior, the 
Immigration Bureau, the Office of 
Insurance Commission, Thai General 
Insurance Association and Thai Life 
Insurance Association will issue the 
guideline on the operation. 
    3. In case of applicants who have a high 
health risk so cannot purchase the insurance 
but allowed to apply the visa, the 
Immigration Bureau should set the 
additional conditions (e.g. the provision of 
the larger amount of deposit) 
Reason: The foreign elderly have the 
adequate amount of money for medical free 
and others. 

2 Must hole a year-to-year visa 
3 Age of 50 years old or over 
4 4.1 Certificate of bank deposit showing 

monthly deposit with the amount of not 
less than 65,000 Baht or 
4.2 total deposit of not less than 
8,000,000 Baht within 3 months before 
the date of appliance or 
4.3 Annual income and accumulated 
deposit with the amount of not less than 
800,000 Baht in total 

5 Only the money in (4.2) must be kept in 
bank account at the first year for 60 
days without withdrawing. 

6 Medical certificate stating that 
applicants don’t have any prohibited 
diseases according to the Ministerial 
Regulation No. 14 (B.E. 2535) 
including Leprosy, Tuberculosis, 
Elephantiasis, drug addiction, and third 
stage of Syphilis. 
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8. The Current Compulsory Health Insurance for Alien to Apply for Non-Immigrant 
Visa Type O-A (Period Not Exceeding 1 Year) 
 1. Buying through https://longstay.tgia.org 
 2. The example of the coverage plan currently arranging for Non O-X Visa 
 Note: This coverage plan is just the basic-level coverage. 
 3. The Ministry of Foreign Affairs and the Immigration Bureau are able to inspect the 
insurance policy that the applicant attached for the apply or the long-stay through the online 
system using one of the following information: (1) Policy Number, (2) Passport Number, (3) 
Name or (4) Nationality 
 4. The example of insurance certificate as per the notification of the Ministry of 
Interior, title: Authorisation for Certain Groups of Aliens to Enter the Kingdom on an 
Exceptional Case on Long-Stay Purpose, in accordance with the cabinet resolution, dated 22 
November 2016 

9. Expected Results 
 1. The foreign elderly is covered by health insurance during their stay in Thailand 
under visa type Non-Immigrant O-A as health problems likely occur to all the foreign elderly. 
 2. Both public and private medical establishments are able to take responsibility for 
the foreign elderly more efficiently. Moreover, if the elderly have health insurance, the 
agency will pay the medical fee to medical establishments on behalf of foreign patients, and 
the public establishments won’t allocate the budget for supporting/contributing medical fees 
for foreigners. 

10. Policy Recommendations 
 Make an offer to the Cabinet for the approval of the addition of health insurance 
purchasing regulations for the appliance of non-immigrant visa, type O-A (period not 
exceeding 1 year). The related authorities consisting of the Ministry of Public Health, the 
Ministry of Interior, the Ministry of Foreign Affairs, and the Immigration Bureau are 
assigned to amend the related regulations, and publicise the policy to foreigners, as well as 
the Office of Insurance Commission and related insurance association are assigned to prepare 
the online channel for insurance purchase through www.longstay.tgia.org 
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(แผ่นพับประชาสัมพันธ์) 
 

การทําประกันสุขภาพสาํหรบัคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว 
Non-Immigrant Visa รหสั O-A (1 ปี) 

******************************************************************** 
 

ความเป็นมา 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 อนุมัติในหลักการให้เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การทําประกัน
สุขภาพสําหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 
1 ปี) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้มีการประกันสุขภาพของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พํานักใน
ราชอาณาจักร โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท 
กรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท โดยซื้อกรมธรรม์แบบออนไลน์ผ่าน longstay.tgia.org สําหรับผู้ที่ซื้อ
ประกันสุขภาพของบริษัทต่างประเทศ จะต้องมีจํานวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าการทําประกันสุขภาพของไทย
ตามท่ีกําหนดด้วยเช่นกัน โดยจะมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562  
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุชาวต่างชาติมีการทําประกันสุขภาพเพ่ือเป็นการคุ้มครองตนเองในขณะท่ีพํานักใน

ประเทศไทย ภายใต้การตรวจลงตรา (Non Immigrant O-A) เน่ืองจากปัญหาด้านสุขภาพอาจจะเกิดขึ้นกับ
ผู้สูงอายุชาวต่างชาติได้ทุกคน  

2. สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถให้การดูแลผู้สูงอายุชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รวมทั้งเมื่อผู้สูงอายุชาวต่างชาติมีประกันสุขภาพแล้วจะมีตัวกลางจ่ายค่ารักษาพยาบาลระหว่างผู้ป่วย
ชาวต่างชาติและสถานพยาบาลเมื่อผู้สูงอายุชาวต่างชาติมีประกันสุขภาพแล้ว สถานพยาบาลภาครัฐจะไม่ต้องนํา
งบประมาณที่จัดไว้ให้แก่ชาวไทยไปสนับสนุน/สงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลให้แก่ชาวต่างชาติ 

 

ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 1. สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ดําเนินการแก้ไขคําสั่ง รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการอนุญาตให้คน
ต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี) 
เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป รวม 3 ฉบับ ได้แก่ 
 1.1 คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 548/2562 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ
พิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 
 1.2 คําสั่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 300/2562 เรื่องปรับปรุงรายการเอกสารประกอบการ
พิจารณากรณีคนต่างด้าวขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 
 1.3 หนังสือสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ด่วนที่สุด ที่ 0029.161/ว 4603 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ช่ัวคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A 
(ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี) เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว 
โดยมีหลักเกณฑ์คือตรวจอนุญาตคร้ังแรกให้อยู่ในไทยได้ตามอายุกรมธรรม์และการตรวจอนุญาตครั้งที่ 2 ตรวจ
อนุญาตเท่าอายุกรมธรรม์ที่เหลืออยู่เน่ืองจากวีซ่าเป็นลักษณะ Multiple Entry 
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 2. กรมการกงสุล ได้ออกแนวปฏิบัติรองรับการตรวจลงตราและแจ้งเวียนให้สถานเอกอัครราชทูต และ
สถานกงสุลใหญ่ถือปฏิบัติ และมีการปรับปรุงหลักฐานแสดงการทําประกันภัยของต่างประเทศ  
 3. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
และสมาคมประกันชีวิตไทย ได้จัดทําเว็บไซต์สําหรับซื้อประกันสุขภาพของไทย โดยมีบริษัทประกันภาคเอกชน 
สมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน 14 แห่ง ดังน้ี 
 3.1 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 3.2 บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) 
 3.3 บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 3.4 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) 
 3.5 บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) 
 3.6 บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 3.7 บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 3.8 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 3.9 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จํากัด (มหาชน) 
 3.10 บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 3.11 บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 3.12 บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 3.13 บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 3.14 บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน 
 4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการจัดต้ังจุดบริการข้อมูล (One Stop 
Service) แก่ผู้ที่ประสงค์ที่จะขอรับการตรวจลงตราท้ังประเภท Non O-X (10 ปี) และ Non O-A (1 ปี) เพ่ือได้รับ
ทราบข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ (1) หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และคุณสมบัติ ในการตรวจลงตรา รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะ
ได้รับ (2) วิธีการทําประกันสุขภาพ เง่ือนไขการทําประกันสุขภาพ และช่องทางการทําประกันสุขภาพรองรับการ
ตรวจลงตรา (3) การรายงานตัวเมื่อครบกําหนดระยะ 1 ปี (O-X) หรือแจ้งที่พักอาศัยกรณีอยู่ครบกําหนด 90 วัน 
และข้อมูลอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง โดยอาจจัดทําเป็นช่องทางในลักษณะของเว็บไซต์กลางหรือแอพพลิเคช่ันที่สามารถ
เช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ 

 
 

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

1. ซื้อผ่านเว็บไซต์ www.longstay.tgia.org ซึ่งมีรายช่ือบริษัทประกันที่เข้าร่วมโครงการ 14 แห่ง 
2. กระทรวงการต่างประเทศ และสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สามารถตรวจสอบกรมธรรม์ที่ผู้ย่ืนคําขอ

นํามาแสดงประกอบการขอรับการตรวจลงตราหรือขออยู่ต่อได้ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยใช้ข้อมูลอย่างใดอย่าง
หน่ึง ดังต่อไปน้ี (1) เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Policy No.) (2) เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport 
No.) (3) ช่ือ (Name) หรือ (4) สัญชาติ (Nationality) 

44



~ 3 ~ 
 

3. แสดงหลักฐานการทําประกันภัยของต่างประเทศ“Foreign Insurance Certificate”สําหรับผู้ที่ได้รับ
การตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant Visa รหัส O-A (1 ปี) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562  

 

 หน่วยงานหลักที่เก่ียวข้อง 
 1) กระทรวงสาธารณสุข 

2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   
 3) กระทรวงการต่างประเทศ 
 4) กระทรวงมหาดไทย 

5) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 6) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 

 ข้อมูลติดต่อผู้รับผิดชอบในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข 
 หน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 ที่ต้ัง : กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 
 โทรศัพท์ : +66 (0) 2193 7000 ต่อ 18400 – 18404 (ในวันและเวลาราชการ) 
     Call Center +66 (0) 2193 7999 (ตลอด 24 ช่ัวโมง)  
 อีเมล : medicalhub.hss@gmail.com 
 เว็บไซต์ : www.thailandmedicalhub.net 

************************************ 
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The Compulsory Health Insurance for Aliens to Apply  
for Non-Immigrant Visa Type O-A (Period Not Exceeding 1 Year) 

 

Background 
 On 2 April 2019, the Cabinet approved to add the criteria for the compulsory health 
insurance for aliens to apply Non-Immigrant Visa, type O-A (period not exceeding      
1 year) according to the proposal of the Ministry of Public Health. The insurance 
covered throughout the stay in the Kingdom with medical claims for outpatient not 
less than 40,000 Baht and inpatient not less than 400,000 Baht. The foreigners are 
able to purchase the insurance policy though the website: longstay.tgia.org. In case 
of foreigners who purchase the insurance of foreign companies, they must have 
sum insured not less than the Thai one. The approval will be in force since 31 
October 2019. 

Objectives 
1. The foreign elderly will purchase the medical insurance in order to cover 

themselves during their stay in the Kingdom of Thailand under Non-Immigrant O-
A Visa as health problems tend to occur to all foreign elderly. 

2. Both public and private medical establishments are able to take 
responsibility for the foreign elderly more efficiently. Moreover, if the elderly have 
health insurance, the agency will pay the medical fee to medical establishments on 
behalf of foreign patients, and the public establishments won’t allocate the budget 
for supporting/contributing medical fees for foreigners. 

Related Regulations/Criteria/Guidelines 
 1. The Immigration Bureau has amend the decree and the guideline on the 
authorisation for aliens obtaining Non-Immigrant Visa, type O-A (period not 
exceeding 1 year) to enter the Kingdom for temporary stay which will be in force 
since 31 October 2562 in total 3 letters as follows: 
 1.1 The Decree of Royal Thai Police No. 548/2562 Entitled the 
Amendment of Criteria and Conditions of the Consideration for Aliens Requesting 
for Temporary Stay in the Kingdom of Thailand Dated 27 September 2019 
 1.2 The Decree of the Immigration Bureau No. 300/2562 Entitled the 
Amendment of the Documentation List for Aliens Requesting for Temporary Stay 
in the Kingdom of Thailand Dated 27 September 2019 
 1.3 The Urgent Letter of the Immigration Bureau No. 0029.161/Vor 4603 
Dated 27 September 2019, Entitled the Authorization for Aliens Obtaining Non-
Immigrant Visa, Type O-A (Period Not Exceeding 1 Year) to Enter the Kingdom 
for Temporary Stay, together with the criteria as follows: for the first allowance, 
foreigners are allowed to stay in the Kingdom according to the limitation of 
insurance policy; for the second allowance, foreigners are allowed to stay 
according to the left limitation due to the multiple-entry-typed visa. 
 2. The Department of Consular Affairs issued the guideline on the support of 
visa appliance and informed Thai Royal Embassies and Thai Royal Consular to 
follow, as well as amended the documentation for foreign insurance purchase.  
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 3. The Office of Insurance Commission, Thai General Insurance Association 
and Thai Life Insurance Association have provided the website for Thai health 
insurance purchase with 14 private insurance companies joining the project as 
follows:  
 3.1 Bangkok Insurance Public Company Limited 
 3.2 Thai Health Insurance Public Company Limited 
 3.3 Navakij Insurance Public Company Limited 
 3.4 Thaivivat Insurance Public Company Limited 
 3.5 Pacific Cross Health Insurance Public Company Limited 
 3.6 Falcon Insurance Public Company Limited 
 3.7 Viriyah Insurance Public Company Limited 
 3.8 Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited 
 3.9 Asia Insurance 1950 Public Company Limited 
 3.10 Aetna Health Insurance Public Company Limited 
 3.11 AXA Insurance Public Company Limited 
 3.12 LMG Insurance Public Company Limited 
 3.13 Dhipaya Life Assurance Public Company Limited 
 3.14 Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited 
 4. The Department of Health Service Support, the Ministry of Public Health 
established One Stop Service Centre for the foreigner who intended to apply for 
Non O-X (10 Year) and Non O-A (1 Year) Visa in order to inform: (1) criteria, 
conditions and qualifications for the appliance, as well as advantages gaining (2) 
the process of medical insurance purchase, terms of the purchase and the channel 
to purchase for applying the visa (3) the report when complete the one-year stay 
(O-X) or the report of residence when complete the 90-day stay, and other related 
information. The information may be displayed in the form of website or 
application that is able to link to authorities. 

 
The Process of Health Insurance Purchase for the Foreign Elderly Obtaining 
Non-Immigrant Visa, Type O-A (Period Not Exceeding 1 Year) 

1. Foreigners purchase the insurance through the website 
www.longstay.tgia.org which has 14 insurance companies. 

2. The Ministry of Foreign Affairs and the Immigration Bureau are able to 
inspect insurance policies that the foreigners applied for visa or the extension of 
their stay through the online system, using one of these following documentations: 
(1) Insurance Policy Number, (2) Passport Number, (3) Name, or (4) Nationality. 

3. Foreigners – the applicants of Non-Immigrant Visa, type O-A (period not 
exceeding 1 year) demonstrate foreign the insurance certificate in accordance with 
the Cabinet’s resolution dated 2 April 2019. 
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 Major Related Authorities  
 1) The Ministry of Public Health 

2) The Ministry of Tourism and Sports   
 3) The Ministry of Foreign Affairs 
 4) The Ministry of Interior 

5) Royal Thai Police 
 6) The Office of Insurance Commission 
 Contact 
 Authority : The Department of Health Service  
 Location : The Ministry of Public Health, Nonthaburi 
 Tel : +66 (0) 2193 7000 ext. 18400 – 18404 (within office hours) 
     Call Center +66 (0) 2193 7999 (24 hours)  
 E-Mail : medicalhub.hss@gmail.com 
 Website : www.thailandmedicalhub.net 

************************************ 
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