
แจกฟรแีนวขอ้สอบเจา้พนกังานทนัต
สาธารณสขุปฏบิตังิาน ทอ้งถิ�น อปท. 

1.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหไว ณ วันใด 
ก. ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ข. ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ค. ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ง. ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ตอบ   ข. ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  
2.ใครคือผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ก. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
ค. เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ตอบ   ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
  
3.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีก่ีหมวด กี่มาตรา 
ก. 8 หมวด  60  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล 
ข. 8 หมวด  70  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล 
ค. 9 หมวด  60  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล 
ง. 9 หมวด  70  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล 
ตอบ  ง. 9 หมวด  70  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล 
  
4.บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กําหนด ถูกกลาวไวใน
มาตราใด 
ก. มาตรา 5 
ข. มาตรา 9 
ค. มาตรา  6 
ง. มาตรา  10 
ตอบ   ก. มาตรา   5 
มาตรา ๕ บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กําหนดโดย
พระราชบัญญัตินี้ 
  
5.บุคคลใดประสงคจะใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขจะตองยื่นคําขอลงทะเบียนตอใคร 
ก. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ข. เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
ค. คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ง. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือสํานักงานสาขา 
ตอบ   ง. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือสํานักงานสาขา 
มาตรา ๖ บุคคลใดประสงคจะใชสิทธิตามมาตรา ๕ ใหยื่นคําขอลงทะเบียนตอสํานักงานหรือหนวยงานที่
สํานักงานกําหนด เพื่อเลือกหนวยบริการ เปนหนวยบริการประจํา 



  
6.บุคคลที่ไดลงทะเบียนแลวใหใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขไดจากหนวยบริการประจําของตนหรือหนวย
บริการปฐมภูมิในเครือขายหนวยบริการที่เกี่ยวของ  เวนแต 
ก. กรณีท่ีมีเหตุสมควร 
ข. กรณีอุบัติเหตุ 
ค. กรณีเจ็บปวยฉุกเฉนิ 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ   ง. ถูกทกุขอ 
มาตรา ๗ บุคคลที่ไดลงทะเบียนแลว ใหใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขไดจากหนวยบริการประจําของตนหรือ
หนวยบริการปฐมภูมิในเครือขายหนวยบริการที่เกี่ยวของ หรือจากหนวยบริการอื่นท่ีหนวยบริการประจําของ
ตนหรือเครือขายหนวยบริการที่เก่ียวของสงตอ เวนแตกรณีทีม่ีเหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บปวย
ฉุกเฉิน ใหบุคคลนั้นมีสิทธิเขารับบริการจากสถานบริการอื่นได ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึง
ความสะดวกและความจําเปนของผูใชสิทธิรับบริการ และใหสถานบริการที่ใหบริการนั้นมีสิทธิไดรับคาใชจาย
จากกองทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
  
7.ผูซึ่งมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่ยังไมไดลงทะเบียนสามารถเขารับบริการครั้งแรกที่ใด 
ก.หนวยบริการประจําของตน 
ข.หนวยบริการปฐมภูมิในเครือขายหนวยบริการที่เก่ียวของ 
ค.หนวยบริการอื่นที่หนวยบริการประจําของตนหรือเครือขายหนวยบริการที่เกี่ยวของสงตอ 
ง.ที่ใดก็ได 
ตอบ   ง. ที่ใดก็ได 
มาตรา ๘ ผูซึ่งมีสิทธิตามมาตรา ๕ ที่ยังไมไดลงทะเบียนตามมาตรา ๖ อาจเขารับบริการครั้งแรกที่หนวย
บริการใดก็ได และใหหนวยบริการที่ใหบริการแกบุคคลดังกลาวจัดใหบุคคลนั้นลงทะเบียนเลือกหนวยบริการ
ประจําตามมาตรา ๖ และแจงใหสํานักงานทราบภายในสามสิบวันนับแตใหบริการ โดยหนวยบริการดังกลาวมี
สิทธิไดรับคาใชจายสําหรับการใหบริการครั้งนั้นจากกองทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด 
  
8.ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของบุคคลใด ตองเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติ
คณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งใด ๆ ที่กําหนดขึ้นสําหรับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 
ก. ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 
ข. พนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ค. พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หรือผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานอื่นของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดที่มีสิทธิ
ไดรับการรักษาพยาบาลโดยใชจายจากเงินงบประมาณ 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ   ง. ถูกทุกขอ 
มาตรา ๙ ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของบุคคลดังตอไปนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งใด ๆ ที่กําหนดขึ้นสําหรับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และใหใชสิทธิดังกลาวตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 
(๒) พนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
(๓) พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หรือผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานอื่นของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิ
ไดรับการรักษาพยาบาลโดยใชจายจากเงินงบประมาณ 



(๔) บิดามารดา คูสมรส บุตร หรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลโดยอาศัยสิทธิของบุคคล
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
  
9.จากขอ 8 ใครมีหนาที่จัดการใหบุคคลดังกลาวสามารถไดรับบริการสาธารณสุขตามที่ไดตกลงกันกับรัฐบาล 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ แลวแตกรณี 
ก. เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ข. คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ค. คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
ตอบ   ข. คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
  
10.ใครเปนประธานใน“คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ” 
ก. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
ค. เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ตอบ   ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ” ประกอบดวย 
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
(๓) ผูแทนเทศบาลหนึ่งคน องคการบริหารสวนจังหวัดหนึ่งคน องคการบริหารสวนตําบลหนึ่งคน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทคัดเลือก
กันเอง 
(๔) ผูแทนองคกรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงคที่มิใชเปนการแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้ องคกร
ละหนึ่งคน โดยการคัดเลือกกันเองในแตละกลุมใหเหลือกลุมละหนึ่งคน และใหผูแทนดังกลาวคัดเลือกกันเอง
ใหเหลือจํานวนหาคน 
(ก) งานดานเด็กหรือเยาวชน 
(ข) งานดานสตรี 
(ค) งานดานผูสูงอายุ 
(ง) งานดานคนพิการหรือผูปวยจิตเวช 
(จ) งานดานผูติดเชื้อเอชไอวีหรือผูปวยเรื้อรังอ่ืน 
(ฉ) งานดานผูใชแรงงาน 
(ช) งานดานชุมชนแออดั 
(ซ) งานดานเกษตรกร 
(ฌ) งานดานชนกลุมนอย 
(๕) ผูแทน ผูประกอบอาชีพดานสาธารณสุขจํานวนหาคน ไดแก ผูแทนแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัช
กรรม ทันตแพทยสภา และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ดานละหนึ่งคน 
(๖) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความเชี่ยวชาญทางดานประกันสุขภาพ 
การแพทยและสาธารณสุข การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก การเงินการคลัง กฎหมายและ
สังคมศาสตร ดานละหนึ่งคน 
  



11.“คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ” มีวาระอยูในตําแหนงคราวละก่ีป 
ก. 2 ป 
ข. 3 ป 
ค. 4  ป 
ง. 5  ป 
ตอบ   ค. 4  ป 
มาตรา ๑๕ กรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และ
อาจไดรับเลือกหรือแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันไมได 
  
12.ขอใด ไมใช อํานาจหนาที่ของ “คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ” 
ก. กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการลงโทษปรับทางปกครองและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
ข. กําหนดประเภทและขอบเขตในการใหบริการสาธารณสุขที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต และอัตรา
คาบริการสาธารณสุข 
ค. สนับสนุนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ไดตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการ 
ง. กําหนดมาตรการควบคุมและสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ 
ตอบ   ง. กําหนดมาตรการควบคุมและสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ 
  
13.ขอใดคืออํานาจหนาที่ของ “คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ” ในการควบคุมดูแลสํานักงานให
ดําเนินกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
ก. อนุมัติแผนการเงินของสํานักงาน 
ข. กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน 
ค. ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน การ
ติดตามประเมินผล และการดําเนินการอื่นของสํานักงาน 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 
มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลสํานักงานใหดําเนินกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถงึ 
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน 
(๒) อนุมัติแผนการเงินของสํานักงาน 
(๓) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน การ
ติดตามประเมินผล และการดําเนินการอื่นของสํานักงาน 
  
14.ขอใด ไมใช หนาที่ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ก .กําหนดมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ และเครือขายหนวยบริการ และกําหนด
มาตรการในการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหมีประสิทธิภาพ 
ข. กํากับดูแลหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการในการใหบริการสาธารณสุขใหเปนไปตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการกําหนด และอํานวยความสะดวกในการเสนอเรื่องรองเรียน 
ค. จัดใหมีทะเบียนผูรับบริการ หนวยบริการ และเครือขายหนวยบริการ 
ง. เก็บ รวบรวม วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการบริการสาธารณสุข 



ตอบ  ก. กําหนดมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ และเครือขายหนวยบริการ และกําหนด
มาตรการในการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหมีประสิทธิภาพ 
มาตรา ๒๖ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน คณะอนุกรรมการ
ของคณะกรรมการดังกลาว และคณะกรรมการสอบสวน 
(๒) เก็บ รวบรวม วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการบริการสาธารณสุข 
(๓) จัดใหมีทะเบียนผูรับบริการ หนวยบริการ และเครือขายหนวยบริการ 
(๔) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๕) จายคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกําหนดใหแกหนวยบริการและเครือขายหนวย
บริการตามมาตรา ๔๖ 
(๖) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ 
(๗) ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีหนวยบริการประจํา และการขอเปลี่ยนหนวยบริการประจํา รวมทั้ง
ประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนทราบขอมูลของหนวยบริการ 
(๘) กํากับดูแลหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการในการใหบริการสาธารณสุขใหเปนไปตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการกําหนด และอํานวยความสะดวกในการเสนอเรื่องรองเรียน 
(๙) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 
(๑๐) กอตั้งสิทธิและทํานิติกรรมสัญญาหรือขอตกลงใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสนิ 
(๑๑) เรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
(๑๒) มอบใหองคกรอื่นหรือบุคคลอื่นทํากิจการที่อยูภายในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 
(๑๓) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และเผยแพรตอสาธารณชน 
(๑๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือ
ตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมอบหมาย 
  
15.ขอใด ไมใช คุณสมบัติของเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ก. มีสัญชาติไทย 
ข. สามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา 
ค. เปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
ง. ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอ่ืน หรือกิจการอื่นที่แสวงหากําไร 
ตอบ    ค. เปนกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
มาตรา ๓๒ เลขาธิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) สามารถทํางานใหแกสํานักงานไดเต็มเวลา 
(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 
(๔) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๗) ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอ่ืนที่แสวงหากําไร 
(๘) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําของราชการสวนกลาง ราชการ
สวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 



(๙) ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหาร
ทองถิน่ 
(๑๐) ไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๑๑) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพราะ
ทุจริตตอหนาที่ 
(๑๒) ไมเปนหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันไดรับแตงตั้ง ไมเคยเปนกรรมการหรือผูบริหารหรือผูมีอํานาจ
ในการจัดการหรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนคูสัญญา ผูเขารวมงาน หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับ
กิจการของสํานักงาน 
(๑๓) คุณสมบัติและลักษณะตองหามอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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