แนวทางการดาเนินการบริหารจัดการการทางานของแรงงานต่ างด้ าวในประเทศไทย
ด้านการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
๑. กลุ่มเป้าหมาย
๑.๑ กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
๑) แรงงานต่างด้าวที่ได้ดาเนินการตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
๒) แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรประจาตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)
จะได้ รั บ อนุ ญาตให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจัก รและอนุญ าตทางานถึ งวั นที่ ๓๑ มีน าคม ๒๕๖๓
ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service, OSS)
๑.๒ กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
โดยมีกลุ่มแรงงานต่างด้าวดังนี้ ๑) แรงงานต่างด้าวที่ทางานในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูป
สั ต ว์ น้ า ๒) แรงงานต่ างด้ าวที่ ได้ ด าเนิ นการตามค าสั่ งหั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
๓) แรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรประจาตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)
๑.๒.๑ กรณีที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่มีศูนย์พิสูจน์
สัญชาติภายในศูนย์ฯ
แรงงานต่างด้าวไปจัดทาทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทางาน
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ยกเว้นแรงงานที่ทางานในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้า จะได้รับ
อนุญาตถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑.๒.๒ กรณีที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ไม่มีศูนย์พิสูจน์
สัญชาติภายในศูนย์ฯ
แรงงานต่ างด้ า วได้ รั บ การผ่ อ นผั น ให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจัก รเพื่ อพิ สู จน์ สั ญชาติ ให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยให้ไปจัดทาทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ ณ ศูนย์บริการ
เบ็ ดเสร็ จ (One Stop Service) ภายในวั นที่ ๓๑ มี นาคม ๒๕๖๑ จะได้ รั บ อนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจั ก ร
และอนุญาตทางานถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑.๒.๓ กรณีที่เคยเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ไม่มีศูนย์
พิสูจน์สัญชาติภายในศูนย์ฯแล้วตามข้อ ๑.๑.๒ เพื่อดาเนินการต่อในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ที่มีศูนย์พิสูจน์สัญชาติ
แรงงานต่ างด้ า วได้ รั บ การผ่ อ นผั น ให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจัก รเพื่ อพิ สู จน์ สั ญชาติ ให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยให้ไปจัดทาทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ ณ ศูนย์บริการ
เบ็ ดเสร็ จ (One Stop Service) ที่มีศูน ย์ พิสู จน์สั ญชาติ จะได้รับอนุญาตให้ อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาต
ทางานถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ยกเว้นแรงงานที่ทางานในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้า
จะได้รับอนุญาตถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑.๓ กลุ่มบุตรแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา อายุต่ากว่า 18 ปี
หมายเหตุ : ทั้ ง นี้ ก ลุ่ ม แรงงานต่ า งด้ า ว ต้ อ งเป็ น แรงงานต่ า งด้ า วที่ อ ายุ ไ ม่ เ กิ น ห้ า สิ บ ห้ า ปี บ ริ บู ร ณ์ ต ามที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
กองเศรษฐกิจสุ ขภาพและหลักประกันสุ ขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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๒. สถานทีแ่ ละรูปแบบการดาเนินการ
๒.๑ สถานที่ดาเนินการเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service, OSS) ทุกจังหวัดอย่างน้อยจังหวัด
ละ 1 แห่ ง รู ป แบบการด าเนิ น การเป็ น ไปตามดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ก าหนด และในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมการจัดหางานกาหนด
๒.๒ การขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพโดยโปรแกรม http://fwf.cfo.in.th/
๓. ระยะเวลาในการดาเนินการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service, OSS)
เริ่ ม ด าเนิ น การและสิ ้น สุด การด าเนิน การ ตามที ่ก ระทรวงแรงงานก าหนดหรือ นับ แต่ว ัน ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
๔. อัตราการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ
4.1 กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
 กรณีที่แรงงานต่างด้าวมีสิทธิอยู่ในระบบประกันสังคมแล้ว
- ค่าตรวจสุขภาพ
คนละ 500 บาท
- ไม่ประกันสุขภาพ
 กรณีเข้าระบบประกันสังคม
- บัตรราคา 1,000 บาท สิ้นสุดอายุการคุ้มครองถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
- ค่าตรวจสุขภาพ
คนละ 500 บาท
- ค่าประกันสุขภาพ
คนละ 500 บาท
ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๖๕ บาท
ค่าบริการทางการแพทย์ ของหน่วยบริการ
๒๘๖ บาท
ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
๑๐๗ บาท
ค่าบริหารจัดการ (สสจ.,กรมการแพทย์,ส่วนกลาง)
๔๒ บาท
 กรณีไม่เข้าระบบประกันสังคม
- บัตรราคา ๓,๗00 บาท สิ้นสุดอายุการคุ้มครองถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
- ค่าตรวจสุขภาพ
คนละ 500 บาท
ทั้ ง นี้ การตรวจสุ ข ภาพในปี ที่ ๒ ให้ ห น่ ว ยบริ ก ารนั ด หมายและเรี ย กเก็ บ
ค่าบริการได้อีก ๕๐๐ บาท
- ค่าประกันสุขภาพ
คนละ ๓,๒00 บาท
ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๔๑๒ บาท
ค่าบริการทางการแพทย์ ของหน่วยบริการ
๑,๘๒๘ บาท
ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
๗๐๐ บาท
ค่าบริหารจัดการ (สสจ.,กรมการแพทย์,ส่วนกลาง) ๒๖๐ บาท
 ทั้งนี้ส ามารถยกเว้นการตรวจสุ ขภาพและค่าตรวจสุขภาพ ในกรณีที่กลุ่มแรงงาน
ต่างด้าวได้รับการตรวจสุขภาพแล้วและมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 90 วัน
๔.๒ กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
๔.๒.๑ กรณีที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่มีศูนย์พิสูจน์
สัญชาติภายในศูนย์ฯ
 กรณีเข้าระบบประกันสังคม
- บัตรราคา 1,000 บาท สิ้นสุดอายุการคุ้มครองถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
- ค่าตรวจสุขภาพ
คนละ 500 บาท
- ค่าประกันสุขภาพ
คนละ 500 บาท
กองเศรษฐกิจสุ ขภาพและหลักประกันสุ ขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๖๕ บาท
ค่าบริการทางการแพทย์ ของหน่วยบริการ
๒๘๖ บาท
ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
๑๐๗ บาท
ค่าบริหารจัดการ (สสจ.,กรมการแพทย์,ส่วนกลาง)
๔๒ บาท
 กรณีไม่เข้าระบบประกันสังคม
- บัตรราคา ๓,๗00 บาท สิ้นสุดอายุการคุ้มครองถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
- ค่าตรวจสุขภาพ
คนละ 500 บาท
ทั้ ง นี้ การตรวจสุ ข ภาพในปี ที่ ๒ ให้ ห น่ ว ยบริ ก ารนั ด หมายและเรี ย กเก็ บ
ค่าบริการได้อีก ๕๐๐ บาท
- ค่าประกันสุขภาพ
คนละ ๓,๒00 บาท
ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๔๑๒ บาท
ค่าบริการทางการแพทย์ ของหน่วยบริการ
๑,๘๒๘ บาท
ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
๗๐๐ บาท
ค่าบริหารจัดการ (สสจ.,กรมการแพทย์,ส่วนกลาง) ๒๖๐ บาท
 กรณีไม่เข้าระบบประกันสังคม และเป็นกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้า
- บัตรราคา ๓,๕00 บาท สิ้นสุดอายุการคุ้มครองถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
- ค่าตรวจสุขภาพ
คนละ 500 บาท
ทั้งนี้ การตรวจสุขภาพในปีที่ ๒ ให้หน่วยบริการนัดหมายและเรียกเก็บ
ค่าบริการได้อีก ๕๐๐ บาท
- ค่าประกันสุขภาพ
คนละ ๓,๐00 บาท
ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๓๘๘ บาท
ค่าบริการทางการแพทย์ ของหน่วยบริการ
๑,๗๑๕ บาท
ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
๖๕๐ บาท
ค่าบริหารจัดการ (สสจ.,กรมการแพทย์,ส่วนกลาง) ๒๔๗ บาท
 ทั้งนี้ส ามารถยกเว้นการตรวจสุ ขภาพและค่าตรวจสุขภาพ ในกรณีที่กลุ่มแรงงาน
ต่างด้าวได้รับการตรวจสุขภาพแล้วและมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 90 วัน
๔.๒.๒ กรณีที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ไม่มีศูนย์พิสูจน์
สัญชาติภายในศูนย์ฯ
 กรณีเข้าระบบประกันสังคม
- บัตรราคา 1,000 บาท สิ้นสุดอายุการคุ้มครองถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
- ค่าตรวจสุขภาพ
คนละ 500 บาท
- ค่าประกันสุขภาพ
คนละ 500 บาท
ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๖๕ บาท
ค่าบริการทางการแพทย์ ของหน่วยบริการ
๒๘๖ บาท
ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
๑๐๗ บาท
ค่าบริหารจัดการ (สสจ.,กรมการแพทย์,ส่วนกลาง)
๔๒ บาท
 กรณีไม่เข้าระบบประกันสังคม
- บัตรราคา 1,000 บาท สิ้นสุดอายุการคุ้มครองถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
- ค่าตรวจสุขภาพ
คนละ 500 บาท
- ค่าประกันสุขภาพ
คนละ 500 บาท
กองเศรษฐกิจสุ ขภาพและหลักประกันสุ ขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๖๕ บาท
ค่าบริการทางการแพทย์ ของหน่วยบริการ
๒๘๖ บาท
ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
๑๐๗ บาท
ค่าบริหารจัดการ (สสจ.,กรมการแพทย์,ส่วนกลาง)
๔๒ บาท
 ทั้งนี้ส ามารถยกเว้นการตรวจสุ ขภาพและค่าตรวจสุขภาพ ในกรณีที่กลุ่มแรงงาน
ต่างด้าวได้รับการตรวจสุขภาพแล้วและมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 90 วัน
๔.๒.๓ กรณี ที่เคยเข้า รั บบริการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ไม่มีศูนย์
พิสูจน์สัญชาติภายในศูนย์ฯแล้วตามข้อ ๑.๑.๒ เพื่อดาเนินการต่อในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
ที่มีศูนย์พิสูจน์สัญชาติ
 กรณีที่แรงงานต่างด้าวมีสิทธิอยู่ในระบบประกันสังคมแล้ว
- ค่าตรวจสุขภาพ
คนละ 500 บาท
- ไม่ประกันสุขภาพ
 กรณีไม่เข้าระบบประกันสังคม
- บัตรราคา ๓,๗00 บาท สิ้นสุดอายุการคุ้มครองถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
- ค่าตรวจสุขภาพ
คนละ 500 บาท
ทั้ ง นี้ การตรวจสุ ข ภาพในปี ที่ ๒ ให้ ห น่ ว ยบริ ก ารนั ด หมายและเรี ย กเก็ บ
ค่าบริการได้อีก ๕๐๐ บาท
- ค่าประกันสุขภาพ
คนละ ๓,๒00 บาท
ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๔๑๒ บาท
ค่าบริการทางการแพทย์ ของหน่วยบริการ
๑,๘๒๘ บาท
ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
๗๐๐ บาท
ค่าบริหารจัดการ (สสจ.,กรมการแพทย์,ส่วนกลาง) ๒๖๐ บาท
 กรณีไม่เข้าระบบประกันสังคม และเป็นกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้า
- บัตรราคา ๓,๕00 บาท สิ้นสุดอายุการคุ้มครองถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
- ค่าตรวจสุขภาพ
คนละ 500 บาท
ทั้ ง นี้ การตรวจสุ ข ภาพในปี ที่ ๒ ให้ ห น่ ว ยบริ ก ารนั ด หมายและเรี ย กเก็ บ
ค่าบริการได้อีก ๕๐๐ บาท
- ค่าประกันสุขภาพ
คนละ ๓,๐00 บาท
ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๓๘๘ บาท
ค่าบริการทางการแพทย์ ของหน่วยบริการ
๑,๗๑๕ บาท
ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
๖๕๐ บาท
ค่าบริหารจัดการ (สสจ.,กรมการแพทย์,ส่วนกลาง) ๒๔๗ บาท
 ทั้งนี้ส ามารถยกเว้นการตรวจสุ ขภาพและค่าตรวจสุขภาพ ในกรณีที่กลุ่มแรงงาน
ต่างด้าวได้รับการตรวจสุขภาพแล้วและมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 90 วัน
๔.๓ บุตรแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา อายุต่ากว่า 18 ปี
๔.๓.๑ กลุ่มบุตรแรงงานต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน ๗ ปีบริบูรณ์
 บัตรราคา ๗๓๐ บาท ซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ที่มีอายุไม่เกิน ๗ ปีบริบูรณ์
สิ้นสุดอายุการคุ้มครองถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
- ไม่มคี ่าตรวจสุขภาพ
- ค่าประกันสุขภาพ
คนละ ๗๓๐ บาท
กองเศรษฐกิจสุ ขภาพและหลักประกันสุ ขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๑๑๖ บาท
ค่าบริการทางการแพทย์ ของหน่วยบริการ
๕๑๔ บาท
ค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
๒๘ บาท
ค่าบริหารจัดการ (สสจ.,กรมการแพทย์,ส่วนกลาง)
๗๒ บาท
๔.๓.๒ กลุ่มบุตรแรงงานต่างด้าวที่มีอายุเกิน ๗ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๑๘ ปี บริบูรณ์
 ให้ ต รวจสุ ข ภาพและประกั น สุ ข ภาพตามประเภทการท างานของผู้ ป กครอง
และในกรณีที่ผู้ปกครองเข้าระบบประกันสังคม ให้ขายบัตรประกันสุขภาพโดยตรวจ
สุขภาพ ๕๐๐ บาท ค่าประกันสุขภาพ 3,๐00 บาท หรือ 3,๒00 บาท
 ทั้งนี้สามารถยกเว้นการตรวจสุขภาพและค่าตรวจสุขภาพ ในกรณีที่กลุ่มบุตรแรงงาน
ต่างด้าวได้รับการตรวจสุขภาพแล้วและมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 90 วัน
๕. การคืนเงินค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กาหนด
๖. ภาพผนวก

ราคาบัตร
ประกัน
สุขภาพ
๓,๒00
๓,๐๐๐
500
730

ตารางจัดสรรเงินค่าบัตรประกันสุขภาพ
ค่าบริการ
ทาง
ส่วนกลาง
สสจ./กรมการแพทย์
การแพทย์ (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
สาหรับ รพ.
ค่าบริหาร
ค่าบริหาร
PP
รวม
รวม
HC
รวม
จัดการ
จัดการ
412
240
652
1,828
700
20
720
๓๘๘
๒๒๓
๖๑๑
๑,๗๑๕
๖๕๐
๒๔
๖๗๔
65
37
102
286
107
5
112
116
66
182
514
28
6
34
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