
 

 

 

 
 

ประกันสุขภาพในระบบประกันสังคมส าหรับคนต่างด้าว 
สถานการณ์ ช่องว่าง และข้อเสนอ 

 
 
 
 

นางสาวรุ่งนภา  ทองเมือง 
นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ 

ส านักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ส านักงานประกันสังคม 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537  

และ แก้ไขเพ่ิมเติม โดย พ.ร.บ. เงินทดแทน (ฉบับท่ี 2)     
พ.ศ. 2561  

พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533  
แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537 
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542  
และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 
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ประเภทกิจการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเข้ากองทุนประกันสังคม 
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1. ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์   
    ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปีและไม่มีงานลักษณะอื่นรวมอยู่ด้วย  
2. ลูกจ้างของนายจ้างท่ีจ้างไว้เพ่ือท างานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว  
    เป็นการจร หรือเป็นไปตามฤดูกาล  
3. ลูกจ้างของนายจ้างท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งงานท่ีลูกจ้างท านั้น  
    มิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย (ท างานบ้าน) 
4. ลูกจ้างของนายจ้างซึ่งประกอบการค้าเร่หรือการค้าแผงลอย 



กองทุนเงินทดแทน 

อัตราเงินสมทบ อัตราเงินสมทบ 

กองทุนประกันสังคม 

เงินสมทบ 
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  ตามความเสี่ยงภัยของ 
  กิจการนายจ้าง 
• อัตราเงินสมทบหลัก 
• อัตราเงินสมทบ 
     ตามค่าประสบการณ์ 
      (เก็บจากนายจ้างฝ่ายเดียว) 
 

1 เจ็บป่วย 
2 ตาย 
3 ทุพพลภาพ 
4 คลอดบุตร 
5 สงเคราะห์บุตร 
6 ชราภาพ 
7 ว่างงาน          =  0.5% (นายจ้าง/

ลูกจ้าง ฝ่ายละ 5.0 รัฐบาล 2.75) 

1.5% 

3.0% 



ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ  
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 

เนื่องจาก 
การท างาน 
ให้นายจ้าง 

    ประสบอันตราย 
   เจ็บป่วย 
   สูญเสียอวัยวะ 

     ทุพพลภาพ 
   ตาย / สูญหาย 
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การคุม้ครองตามพระราชบญัญตัิประกนัสงัคม  

พ.ศ.  2533 
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จ่ายเงนิสมทบไม่น้อยกว่า  
     3 เดอืนภายใน 15 เดอืน 
ก่อนป่วย - ทุพพลภาพ 

 กรณีเจ็บป่วย 
       กรณีทุพพลภาพ 

จ่ายเงนิสมทบไม่น้อยกว่า 5 เดอืน ภายใน 15  
เดอืนก่อนคลอด  กรณีคลอดบุตร 

จ่ายเงนิสมทบไม่น้อยกว่า 1 เดอืน ภายใน 6 เดอืนก่อนตาย กรณีตาย 

จ่ายเงนิสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ภายใน 15 เดอืน
ก่อนว่างงาน     กรณีว่างงาน 

จ่ายเงนิสมทบไม่น้อยกว่า  
12 เดอืน ภายใน 36 เดอืนก่อนมสิีทธิ  กรณีสงเคราะห์บุตร 
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กรณีเจบ็ป่วย 

 การบริการทางการแพทย ์

  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

  เงินทดแทนการขาดรายได ้

 อุปกรณใ์นการบ าบดัรกัษาโรค 
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การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 

สถานพยาบาลเครือข่าย 

สถานพยาบาลหลกั 

คู่สัญญา 
(รับช่วงการให้บริการทางการแพทย์) 

คู่สัญญา 

สถานพยาบาลระดบัสูง 

ตกลง 
(ส่งต่อผู้ป่วย) 

http://www.praibuenghospital.org/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=42


การบริการทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาล 

 กรณีเจ็บป่วย 

 1.  ไดร้บับรกิารทางการแพทยจ์นสิ้ นสุดการรกัษา  โดยไม่ตอ้งเสีย

ค่าใชจ้า่ยใด ๆ เม่ือเขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาลที่ผูป้ระกนัตนไดร้บัสิทธิ

การรกัษาพยาบาลหรอืเครอืข่ายของสถานพยาบาลนั้น 

 2.  ไดร้บัการตรวจวินิจฉัยโรค  และบ าบดัทางการแพทย ์ จนส้ินสุดการ

รกัษา 



 3.  ไดร้บัการกินอยู ่ และการรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลส าหรบั

คนไขใ้น 

 4.  ใหไ้ดร้บัยา  และเวชภณัฑท่ี์มีมาตรฐานไม่ต า่กว่ามาตรฐานบญัชี

ยาหลกัแห่งชาติ 

 5.  ใหไ้ดร้บัการจดัส่งตอ่  เพ่ือรกัษาระหว่างสถานพยาบาล 

 6.  ใหไ้ดร้บัการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค  โดยมีการใหสุ้ข

ศึกษาและภูมิคุม้กนัโรคตามโครงการแห่งชาติ 



แรงงานต่างด้าวที่ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคม 

12 

          1. กลุ่มที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีหนังสือ   

      เดนิทาง และใบอนุญาตท างาน 

 

        2. กลุ่ม 3 สัญชาต ิ(เมียนม่าร์ ลาวและกัมพูชา) ที่ขึน้ทะเบียน  

      ผ่านศูนย์ OSS ได้รับการพสูิจน์สัญชาต ิและมีใบอนุญาต 

      ท างาน ซึ่งมีข้อมูลปรากฎในบัตรสีชมพูที่ออกให้        

      โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกลุ่มคน 

      ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน คนไม่มีสัญชาตไิทย 



                      
                       

การแสดงตัวเพ่ือขอรับบริการทางการแพทย์ ของผู้ประกันตนต่างด้าว 

กลุ่มต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผัน กลุ่มต่างด้าว เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย 

กลุ่มสัญชาติกัมพูชา ลาว   
และเมียนมา 

  กลุ่มได้รับอนุญาต       ให้
มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศ 

ชนกลุ่มน้อย มติ ครม. ให้
อาศัยชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ 

  กลุ่มบุคคลไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน 

กลุ่มท่ีได้รับอนุญาตให้
อาศัยในประเทศไทย เป็น

การชั่วคราว 

แสดงหลักฐาน 

   บัตรประจ าตัวคน
ซึ่ง ไม่มีสัญชาติไทย 

บัตรประจ าตัวคนท่ีไม่มี
สถานะทางทะเบียน 

แสดง
หลักฐาน 

Passport บัตรประกันสังคม 

หรอื 



สิทธิประโยชนเ์ช่นเดียวกบัคนไทย

ทุกประการ 

14 



ผู้ประกันตนตามพ.ร.บประกันสังคม ม.33 
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ณ วันที่ 1 ต.ค. 2561 

- ผู้ประกันตนจ านวน  11,511,272  คน  

- ผู้ประกันตนต่างด้าวจ านวน  1,181,279 คน  

     (คิดเป็นร้อยละ 11.44 ) 

 โดยผู้ประกันตนต่างด้าวเพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 

546,276 คน คิดเป็นร้อยละ 86 (จ านวน 635,003 คน) 
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ผู้ประกันตน (คน) เมยีนมา ลาว กัมพูชา สัญชาติอ่ืน

ขึน้ทะเบียน (คน) 765,622   51,244   259,346  105,067 

มสีิทธิรักษาฯ (คน) 631,766   43,402   213,036  106,570 

เปรียบเทียบจ านวน ผปต.ที่ขึน้ทะเบียนกับ ผปต.ที่มสีิทธิรักษาพยาบาล
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ปัญหา/ช่องว่างที่พบในการให้บริการทางการแพทย์ 
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1. การย้ายเข้าออกจากกิจการนายจ้างเดมิ/ใหม่ /กิจการยกเว้น 

2. นายจ้างเก็บเอกสารตัวจริงไว้ และให้ลูกจ้างถ่ายเอกสารมาแสดงตนเพื่อขอใช้
สิทธิฯ ที่โรงพยาบาล 

3. ลูกจ้างมีช่ือซ า้กัน มีการสวมสิทธิแสดงตนเพื่อเข้ารับการรักษา 

4. ไม่มีเอกสารมาแสดงตน เช่น Passport หรือบัตรประกันสังคม 

5. ช่ือในเอกสารไม่ตรงกับบัตรประกันสังคม /ลูกจ้างเปล่ียน Passport กับช่ือ 

ไม่สามารถยืนยันตัวตนที่แท้จริงได้ 

* ขณะนี้มจี ำนวน ผปต.ตำ่งดำ้วมำฝำกทอ้งและคลอดบุตรจ ำนวนมำก* 



ข้อเสนอ 
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1. ศึกษา วเิคราะห์ การตัง้กองทุนที่ให้การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ โดยมีการ
บริหารจัดการในการจัดเก็บเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์ทดแทนแยกจากคนไทย  

2. ศึกษา วเิคราะห์ แนวทางการก าหนดให้แรงงานต่างด้าวใช้สิทธิการรักษาพยาบาลแบบซือ้
ประกันสุขภาพจากรัฐ หรือเอกชน  

3. การศึกษา วเิคราะห์ การพฒันาระบบ /เชื่อมโยง ระบบข้อมูล กับหน่วยงาน    ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ(ประเทศต้นทาง) เพื่อให้สามารถตรวจสอบการระบุตัวตน 

และการเบกิจ่ายสิทธิประโยชน์ได้อย่างต่อเน่ือง 
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ขอบคุณค่ะ  


