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ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือ
ประกาศเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 อธิบดีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพในฐานะผู้อนุญาต จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“โฆษณาหรือประกาศ” หมายความว่า การกระทําไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชน เห็น ได้ยิน
หรือทราบ ข้อความ เสียง หรือภาพ เพื่อประโยชน์ทางการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการแสดงรายละเอียด
ตามมาตรา 32 และมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาลที่ไม่ใช่การชักชวนให้มีผู้มารับบริการ
ในสถานพยาบาล ณ สถานพยาบาล
“คําขอ” หมายความว่า คําขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
“หนังสืออนุมัติ” หมายความว่า หนังสืออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถานพยาบาล
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
หมวด 1
การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
ข้อ 4 การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ซึ่งชื่อและที่ตั้งของสถานพยาบาล
ตามที่ได้รับอนุญาตให้สามารถกระทําได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้อนุญาต
ข้อ 5 การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลมี 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
(1) การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลประเภทที่ 1 หมายถึง การโฆษณาหรือประกาศ
ดังต่อไปนี้
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(ก) ชื่ อ คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ความสามารถของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขนั้น ๆ
(ข) บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือบริการการประกอบวิชาชีพที่ให้บริการนั้น ๆ
(ค) การแจ้งอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ และ
ค่าบริการอื่น อัตราแบบเหมาจ่ายต้องระบุรายละเอียดรายการให้ชัดเจน
(ง) การให้ส่วนลดค่าบริการหรือค่ารักษาพยาบาลเพื่อการอนุเคราะห์บุคคลด้อยโอกาส
หรือตามแผนงานของกระทรวงสาธารณสุขหรือที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง หรือเป็นการให้ส่วนลด
ต่อสมาชิกกลุ่มบุคคลหรือสถาบันหรือองค์กรโดยเป็นการประกาศหรือแจ้งให้ทราบเฉพาะกลุ่มนั้น ๆ
เท่านั้น โดยต้องกําหนดประเภทของบริการให้ชัดเจนและกําหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของระยะเวลา
ที่ให้ส่วนลดให้ชัดเจน ทั้งนี้ การให้ส่วนลดต้องไม่เกิน ๑ ปี
(จ) การแจ้งข่าวสาร เช่น แจ้งทําลายเวชระเบียน แจ้งย้ายสถานที่ แจ้งกิจกรรม
ในวันสําคัญต่าง ๆ ให้กระทําได้โดยเฉพาะกิจกรรมและวันเวลาที่จัดกิจกรรมนั้น ๆ
(ฉ) วันเวลา ที่ให้บริการตามที่ได้รบั อนุญาต
(2) การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลประเภทที่ 2 หมายถึง การโฆษณา
หรื อ ประกาศนอกจากการโฆษณาหรื อ ประกาศเกี่ ย วกั บ สถานพยาบาลประเภทที่ 1 ที่ กํ า หนดไว้
ตามประกาศนี้
หมวด 2
การอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลประเภทที่ 1
ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลประเภทที่ 1 ให้ยื่น
คํ า ขอต่ อ ผู้ อ นุ ญ าต พร้ อ มด้ ว ยข้ อ ความ เสี ย งหรื อ ภาพที่ ใ ช้ ใ นการโฆษณาหรื อ ประกาศ เอกสาร
หลักฐาน และค่าใช้จ่าย ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอและอัตราค่าใช้จ่ายท้ายประกาศนี้
กรณีที่ข้อความโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลได้ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ
ให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดําเนินการสถานพยาบาลจัดทําคําแปลเป็นภาษาไทย ที่ผ่านการรับรองคําแปล
จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ดําเนินธุรกิจการแปลเอกสารที่ได้มาตรฐานสากล ส่งให้ผู้อนุญาต
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ 7 เมื่อผู้อนุญาตได้รับคําขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแล้ว ภายในสามวันทําการ
นับแต่วันที่ได้รับคําขอหากผู้อนุญาตเห็นว่าคําขอหรือเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมกับคําขอในเรื่องใด
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้อนุญาตมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบพร้อมด้วยเหตุผล เพื่อแก้ไข
ให้แล้วเสร็จภายในห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น
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ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น คํ า ขอไม่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม คํ า ขอหรื อ ไม่ จั ด ส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานให้ ถู ก ต้ อ ง
หรือครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์จะให้ดําเนินการต่อไปและให้
ผู้อนุญาตจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ข้อ 8 เมื่ อ คํ า ขอ เอกสารและหลั ก ฐานถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นแล้ ว ให้ ผู้ อ นุ ญ าตพิ จ ารณา
การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลและมีคําสั่งอนุมัติหรือไม่อนุมัติการโฆษณาหรือประกาศ
เกี่ยวกับสถานพยาบาลดังกล่าวภายในสิบวันทําการนับแต่วันที่คําขอ เอกสารและหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว
ในกรณี ที่ ผู้ อ นุ ญ าตมี คํ า สั่ ง ไม่ อ นุ มั ติ ก ารโฆษณาหรื อ ประกาศเกี่ ย วกั บ สถานพยาบาล
ให้ผู้อนุญาตมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบพร้อมด้วยเหตุผล ทั้งนี้ ภายในห้าวันทําการนับแต่วันที่มีคําสั่ง
ไม่อนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
หมวด 3
การอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลประเภทที่ 2
ข้อ 9 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลประเภทที่ 2 ให้ยื่น
คํ า ขอต่ อ ผู้ อ นุ ญ าต พร้ อ มด้ ว ยข้ อ ความ เสี ย งหรื อ ภาพที่ ใ ช้ ใ นการโฆษณาหรื อ ประกาศ เอกสาร
หลักฐานและค่าใช้จ่าย ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอและอัตราค่าใช้จ่ายท้ายประกาศนี้
ให้นําความในข้อ 6 วรรคสองมาใช้บังคับแก่การยื่นคําขอโดยอนุโลม
ข้อ 10 เมื่อผู้อนุญาตได้รับคําขอ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแล้วภายในสิบวันทําการ
นับแต่วันที่ได้รับคําขอ หากผู้อนุญาตเห็นว่าคําขอ เอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมกับคําขอในเรื่องใด
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้อนุญาตมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบพร้อมด้วยเหตุผล เพื่อแก้ไข
ให้แล้วเสร็จภายในสิบวันทําการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น
ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น คํ า ขอไม่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม คํ า ขอหรื อ ไม่ จั ด ส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานให้ ถู ก ต้ อ ง
หรือครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์จะให้ดําเนินการต่อไป และ
ให้ผู้อนุญาตจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ข้อ 11 เมื่ อ คํ า ขอ เอกสารและหลั ก ฐานถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นแล้ ว ให้ ผู้ อ นุ ญ าตส่ ง คํ า ขอ
ให้คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอพร้อมเอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจําเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้
ภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งเหตุผลหรือความจําเป็นนั้นให้ผู้ยื่นคําขอทราบก่อนครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลแล้วให้รายงาน
ผลการพิจารณาพร้อมความเห็นแก่คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาการโฆษณาหรือประกาศ
เกี่ยวกับสถานพยาบาล
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ข้อ 12 เมื่ อ ผู้ อ นุ ญ าตได้ รั บ ผลการพิ จ ารณาพร้ อ มความเห็ น ของคณะกรรมการแล้ ว
ให้ผู้อนุญาตพิจารณาการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลและมีคําสั่งอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลดังกล่าว
ในกรณี ที่ ผู้ อ นุ ญ าตมี คํ า สั่ ง ไม่ อ นุ มั ติ ก ารโฆษณาหรื อ ประกาศเกี่ ย วกั บ สถานพยาบาล
ให้ผู้อนุญาตมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบพร้อมด้วยเหตุผล ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันที่มีคําสั่ง
ไม่อนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
หมวด 4
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 13 กรณี ผู้ อ นุ ญ าตมี คํ า สั่ ง ไม่ อ นุ มั ติ ก ารโฆษณาหรื อ ประกาศเกี่ ย วกั บ สถานพยาบาล
ให้ผู้ยื่นคําขอมีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ข้อ 14 หนังสืออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลให้เป็นไปตามแบบ
ท้ายประกาศนี้ โดยผู้อนุญาตจะกําหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในหนังสืออนุมัติไว้ก็ได้
ข้อ 15 การโฆษณาหรื อ ประกาศเกี่ ย วกั บ สถานพยาบาลให้ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ แ สดงข้ อ ความ
เลขที่หนังสืออนุมัติในสื่อที่ได้รับอนุมัติให้ทําการโฆษณาหรือประกาศ
ข้อ 16 ในกรณีที่หนังสืออนุมัติสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้ได้รับ
หนังสืออนุมัติยื่นคําขอรับใบแทนหนังสืออนุมัติต่อผู้อนุญาต พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้
ในแบบคํ า ขอรั บ ใบแทนหนั ง สื อ อนุ มั ติ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยท้ า ยประกาศนี้ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
ได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญดังกล่าว รวมทั้งให้ส่งคืนหนังสืออนุมัติ
ฉบับเดิมที่ชํารุด หรือยื่นหลักฐานแจ้งความกรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
การพิจารณาออกใบแทนหนังสืออนุมัติ ให้ผู้อนุญาตออกหนังสืออนุมัติใหม่ตามหนังสืออนุมัติเดิม
โดยให้กํากับคําว่า “ใบแทน” ไว้ที่มุมบนด้านซ้าย และระบุวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนหนังสืออนุมัติไว้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประนอม คําเที่ยง
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจข้อความ ภาพและเสียงการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

1. ใบคำขออนุมัติโฆษณำหรือประกำศเกี่ยวกับสถำนพยำบำล ประเภทที่ 1
เนื้อหำโฆษณำ ขนำด A4
หน้ำละ 500 บำท
สื่อโฆษณำที่เป็นภำพหรือเสียง
วินำทีละ 50 บำท
2. ใบคำขออนุมัติโฆษณำหรือประกำศเกี่ยวกับสถำนพยำบำล ประเภทที่ 2
เนื้อหำโฆษณำ ขนำด A4
หน้ำละ 1,000 บำท
สื่อโฆษณำที่เป็นภำพหรือเสียง
วินำทีละ 100 บำท
3. ใบแทนหนังสืออนุมัติ

ฉบับละ 500 บำท

เลขรับที่ ....................................
วันที่ ..............................................
ประเภทการโฆษณาหรือประกาศ
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 2
ลงชื่อ ........................ ผู้รับคาขอ

ใบคำขออนุมัติโฆษณำหรือประกำศเกี่ยวกับสถำนพยำบำล
เขียนที่ ………………………………………………..
วันที่ …….. เดือน ….……………. พ.ศ. ….…..
1. ข้าพเจ้า
1.1 ชื่อ ................................................................................. ....................................................
เลขประจาตัวประชาชน
สัญชาติ .................... อายุ .............. ปี
1.2 นิติบุคคล .................................................................................................... ......................
โดย (1) ........................................................... เลขประจาตัวประชาชน
(2) .......................................................... เลขประจาตัวประชาชน
เป็นนิติบุคคลประเภท ........................................ จดทะเบียนเมื่อ ............................. เลขทะเบียน ...................
1.3 มี บ้าน สานักงาน ตั้งอยู่เลขที่ ............... หมู่ที่ ............ ซอย/ตรอก ..................
ถนน ........................................... ตาบล/แขวง ............................................ อาเภอ/เขต ...................................
จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ ............. ............................
โทรสาร .................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ............................................ ...........................
2. ขอยื่นคาขออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
2.1 ชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาต .................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ประกอบการสถานพยาบาล ............................................................................................
ชื่อผู้ดาเนินการสถานพยาบาล ...............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.2 ขอโฆษณาหรือประกาศทาง
หนังสือพิมพ์
แผ่นพับ
วารสาร/หนังสือ
วิทยุโทรทัศน์
สื่ออินเตอร์เน็ต
รูปลอก
โปสเตอร์
เครื่องขยายเสียง
วีดีทัศน์
........................
นิตยสาร
แผ่นป้าย
วิทยุกระจายเสียง
ภาพยนตร์
สื่ออื่นๆ ...........
3. เอกสารประกอบการขอโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลมีดังนี้
สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ยื่นคาขอ
ข้อความ /เสียงโฆษณา/ภาพโฆษณา (พร้อมสาเนาคู่ฉบับ)
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ (กรณีมีการมอบอานาจ)
เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

-24. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
4.1 ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
4.2 สถานพยาบาลได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
4.3 ข้อความ /เสียงโฆษณา/ภาพโฆษณาต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ไม่ทาให้ผู้บริโภคเข้าใจ
ผิดในสาระสาคัญของการประกอบกิจการสถานพยาบาลและเกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
4.4 เมื่อได้รับอนุมัติแล้วข้าพเจ้าจะดาเนินการโฆษณาให้ตรงตามข้อความและเงื่อนไขที่ผู้อนุญาต
กาหนด

ลงชื่อ ............................................... ผู้ ยื่นคาขอ
(......................................................)

เลขที่รับ ..........................
วันที่รับ ...........................
ลงชื่อ ...................ผู้รับคาขอ

ใบคำขอรับใบแทนหนังสืออนุมัติโฆษณำหรือประกำศเกี่ยวกับสถำนพยำบำล
เขียนที่ .....................................................
วันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. ..............
1. ข้าพเจ้า
1.1 ข้าพเจ้า ....................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
อายุ .................. ปี สัญชาติ ...............................
1.2 นิ ติบุ คคล ................................................................................................................... ....
โดย (1) ............................................................ เลขประจาตัวประชาชน
(2) ............................................................ เลขประจาตัวประชาชน
1.3 มี บ้าน
สานักงาน ตั้งอยู่เลขที่ ............... หมู่ที่ ............ ซอย/ตรอก ..................
ถนน ........................................... ตาบล/แขวง ............................................ อาเภอ/เขต ...................................
จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ .........................................
โทรสาร .................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ .......................................................................
ได้รับอนุ มัติ ให้ โฆษณาหรื อประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลตามหนังสื ออนุมัติ ที่ ........................................
ออกให้ ณ วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ..............
2. มีความประสงค์ขอใบแทนหนังสืออนุมัติ เนื่องจาก
สูญหาย
ถูกทาลาย
ชารุดในสาระสาคัญ.................................................... วันที่ .................................................
3. พร้อมกับคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย จานวน ............... ฉบับ คือ
สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ยื่นคาขอ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
ใบแจ้งความว่าใบอนุญาตสูญหายของสถานีตารวจแห่ งท้องที่ที่ ห นังสืออนุมัติ นั้นสูญหาย
(กรณีหนังสืออนุมัติสูญหาย)
หนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล(กรณีชารุด)
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ (กรณีมีการมอบอานาจ)
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) .................................................
(ลายมือชื่อ) ............................................. ผู้ยื่นคาขอ
( ............................................)

หนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
หนังสืออนุมัติเลขที่ ............................

หนังสืออนุมตั ิฉบับนี้ให้ไว้แก่
……………………………………………………………………..
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุมัติให้โฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลประเภท ........................................
ลักษณะสถานพยาบาล .................................................................... จานวนเตียง .......................................เตียง
สถานพยาบาลชื่อ .................................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่ ................................... หมู่ที่ ................................. ซอย/ตรอก .........................................................
ถนน ..................................... ตาบล/แขวง ...................................... อาเภอ/เขต ...............................................
จังหวัด ..................................................... วัน/เวลาที่เปิดทาการ ........................................................................
โฆษณาทางสื่อ ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ตามเลขรับคาขออนุมัติให้โฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลประเภทที่ ................................................
วันที่ ...................................................................................................................................... ................................
อนุ มัติให้ โฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลได้ตามเอกสารข้อความโฆษณาหรือ
ประกาศที่แนบท้ายหนังสืออนุมัตินี้ จานวน ........................................... หน้า โดยมีเงื่อนไขตามรายละเอียด
ด้านหลังของหนังสืออนุมัตินี้
ให้ไว้ ณ วันที่
ผู้อนุญาต
เงื่อนไขการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล มีดังนี้
1. อนุมัติเฉพาะข้อความและภาพที่ไม่ได้ขดี ฆ่า
2. ข้อความและภาพที่โฆษณาหรือประกาศต้องตรงตามที่ได้รับอนุมตั ิ ถ้าโฆษณาหรือประกาศแตกต่างไปจากนี้
ถือว่าข้อความและภาพโฆษณาหรือประกาศทั้งหมดไม่ได้รับอนุมัติ
3. ให้แสดงข้อความเลขที่หนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลในสื่อทีไ่ ด้รับอนุมัติ
4. เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารข้อความโฆษณาหรือประกาศ (ถ้ามี)
5. ผู้อนุญาตสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลนี้ได้ หากมีการฝ่าฝืนมาตรา 38
แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

