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                                                          -ร่าง- 
 
 

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล  

พ.ศ. .... 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือ
ประกาศเก่ียวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 38 วรรคหนึ่ งแห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล          
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 อธิบดีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพในฐานะผู้อนุญาตจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขและ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๑  

 ข้อ ๒ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล พ.ศ. ….”  

 ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
 “โฆษณาหรือประกาศ” หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชน เห็น ได้ยิน 
หรือทราบ ข้อความ เสียง หรือภาพ เพ่ือประโยชน์ทางการค้าของสถานพยาบาล 
 “ค าขอ” หมายความว่า ค าขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
 “หนังสืออนุมัต”ิ หมายความว่า หนังสืออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 

 
หมวด 1 

การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 

 

 ข้อ ๕ การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ซึ่งชื่อและที่ตั้งของสถานพยาบาล
ตามท่ีได้รับอนุญาตให้สามารถกระท าได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้อนุญาต 
 ข้อ ๖ การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ณ สถานพยาบาล ดังต่อไปนี้ให้ถือว่า
ผู้อนุญาตอนุมัติให้มีการโฆษณาได้ โดยไม่ต้องยื่นค าขอ  

(1) ชื่อย่อ ชื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศ ชื่อที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าของ 
สถานพยาบาล และสัญลักษณ์ของสถานพยาบาลที่สื่อความหมายเช่นเดียวกับชื่อสถานพยาบาล  

        (๒) คุณวุฒิหรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพซึ่ ง เป็นไปตามกฎหมายว่ าด้วย            
การประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข 

          (๓) อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอ่ืนๆ ทั้งนี้ การ
โฆษณาอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายต้องแจ้งรายละเอียดของเงื่อนไขในการโฆษณานั้น โดยต้องแจ้งเงื่อนไขให้
ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าก่อนให้บริการ 

(4) สิทธิของผู้ป่วย ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
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(๕) การบริการทางการแพทย์ ให้แจ้งเฉพาะบริการที่มีในสถานพยาบาล วัน เวลา ที่ให้บริการ

ตามท่ีได้รับอนุญาต 
(๖) การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขต้องไม่เป็น

เท็จ โอ้อวดเกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับการให้บริการของสถานพยาบาลและ
ต้องระบุค าเตือนไว้ว่ามีความเสี่ยงของการไม่ได้ผลหรืออาจเกิดอันตรายหรือเกิดผลข้างเคียงกับผู้ใช้บริการ โดย
ที่ขนาดตัวอักษรต้องเท่ากับตัวอักษรที่โฆษณาและความเร็วของเสียงต้องไม่เร็วไปกว่าเสียงปกติ 

(๗) การแจ้งข่าวสาร เช่น แจ้งท าลายเวชระเบียน แจ้งย้ายสถานที่ แจ้งกิจกรรมในวันส าคัญ
ต่างๆ ให้แจ้งได้เฉพาะกิจกรรมและวันเวลาที่จัดกิจกรรม นั้น 

ข้อ ๗  ห้ามมิให้โฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาลในลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) การโฆษณาหรือประกาศอันเป็นเท็จหรือไม่มีมูลความจริง โอ้อวดเกินจริง หลอกลวง

ปกปิดความจริง หรือท าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดว่าเป็นจริงทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน เช่น ใช้ข้อความ ภาพ 
หรือเสียงที่บ่งบอกว่าของตนดีกว่า เหนือกว่า ดีที่สุด รายแรก แห่งแรก รับรองผล ๑0๐% หายขาด หรือการ
เปรียบเทียบ หรือการใช้ข้อความ ภาพ หรือเสียงอ่ืนใดที่มีความหมายในท านองเดียวกัน มาใช้ประกอบการ
โฆษณาหรือประกาศท าให้เข้าใจว่าการบริการของสถานพยาบาลแห่งนั้นมีคุณภาพมาตรฐานที่ดีกว่า  เหนือกว่า 
หรือสูงกว่าสถานพยาบาลอ่ืน หรือเกิดความคาดหวังว่าจะได้รับบริการที่ดีกว่า  เหนือกว่า หรือสูงกว่า
สถานพยาบาลอื่น หรือได้ผลสูงสุด 

(๒) การโฆษณาหรือประกาศที่ท าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจหรือคาดหวังว่าในสถานพยาบาล       
มีผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ ยา เวชภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่โดยข้อเท็จจริง
ไม่มีในสถานพยาบาล หรือไม่เป็นไปตามโฆษณาหรือประกาศ เช่น การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาล คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของผู้ประกอบวิชาชีพ 
สรรพคุณของเครื่องมือเครื่องใช้  ของสถานพยาบาล กรรมวิธีการรักษา หรือโรคที่ให้การรักษาไปในท านองให้
เข้าใจผิดโดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการท่ีเป็นมาตรฐานวิชาชีพ 

(๓) การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ซึ่งท าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจหรือ
หลงเชื่อว่าสถานพยาบาลนั้น ประกอบกิจการไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

(๔) การโฆษณาหรือประกาศด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจหรือ
ก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชนทั่วไป 

(๕) การโฆษณาหรือประกาศที่ไม่เหมาะสมสร้างความหวาดกลัว หรือมีลักษณะเป็นการส่อไป
ในทางลามกอนาจาร หรือมีลักษณะเป็นการกระตุ้น หรือยั่วยุทางกามารมณ์ 

(๖) การโฆษณาหรือประกาศโดยไม่สุภาพหรือแสดงอาการทุกข์ทรมานของผู้ป่วย 
(๗) การโฆษณาหรือประกาศที่มีลักษณะที่ เป็นการดูหมิ่นให้ร้าย เสียดสีหรือทับถม

สถานพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน 
(๘) การโฆษณาหรือประกาศที่มีลักษณะอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม

อันดีของประชาชน 
(๙) การโฆษณาหรือประกาศที่รวมอยู่กับการถวายพระพร หรือการกระท าอย่างอ่ืนที่อ้างอิง

เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
 

หมวด ๒ 
การอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
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 ข้อ ๘  การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล นอกเหนือจากข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ 
ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล หรือผู้รับอนุญาต ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาต พร้อมด้วยข้อความ เสียงหรือภาพ ที่ใช้ในการโฆษณา
หรือประกาศ เอกสาร หลักฐานและค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอท้ายประกาศนี้ และช าระค่าธรรมเนียม
ตามประกาศนี้ 

 กรณีที่ข้อความโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลได้ท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ   
โดยให้ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือผู้รับอนุญาต จัดท าค าแปลเป็นภาษาไทย โดยมี
ค ารับรองของผู้แปล ส่งให้ผู้อนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

 ข้อ ๙ เมื่อผู้อนุญาตได้รับค าขอพร้อมด้วยเอกสาร หลักฐาน และค่าใช้จ่าย ถูกต้องครบถ้วน
แล้ว ให้ผู้อนุญาตพิจารณาการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล และมีค าสั่งอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ 
การโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาลดังกล่าว ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอพร้อมเอกสาร    
และหลักฐานดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้
ภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง
เหตุผลหรือความจ าเป็นนั้นให้ผู้ยื่นค าขอทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล           
ตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตอาจขอความเห็นจากอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสถานพยาบาลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได ้
 ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีค าสั่งอนุมัติ อนุมัติโดยมีเงื่อนไข หรือไม่อนุมัติการโฆษณาหรือประกาศ
เกี่ยวกับสถานพยาบาลให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ ทั้งนี้ กรณีผู้อนุญาตมีค าสั่งไม่อนุมัติให้แจ้งเป็น
หนังสือแก่ผู้ยื่นค าขอทราบพร้อมด้วยเหตุผล ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่มีค าสั่งไม่อนุมัติการโฆษณาหรือ
ประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล 

ข้อ ๑๐ การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ผู้อนุญาตอาจอนุมัติให้ท าการ
โฆษณาหรือประกาศได้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 (๑) กรณีการโฆษณาให้บริการ “ฟรี” โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จะต้องระบุวัน เวลา 
และสถานที่ให้บริการ ตลอดจนแสดงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าจะให้บริการฟรีในเรื่องใด 

 (๒) กรณกีารโฆษณาหรือประกาศที่จัดให้มีการแถมพก แลกเปลี่ยน ให้สิทธิประโยชน์ รางวัล 
หรือการเสี่ยงโชค จากการเลือกรับบริการทางการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่งจากสถานพยาบาลนั้น ต้องระบุให้
ผู้รับบริการเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรง และมาตรฐานการรับบริการทางการแพทย์จะต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน
ทั่วไปของสถานพยาบาล 

(๓) กรณีการให้ส่วนลดที่มิได้เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์หรือค่ารักษาพยาบาลและ
มิได้เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการสถานพยาบาล ผู้รับบริการต้องเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรง จากส่วนลดนั้น  

(๔) กรณกีารให้ส่วนลดค่าบริการหรือค่ารักษาพยาบาล หาก 
(ก) เป็นกรณีการให้ส่วนลดเพ่ือการอนุเคราะห์บุคคลด้อยโอกาสหรือตามแผนงานของ

กระทรวงสาธารณสุขหรือที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง หรือ 
(ข) เป็นกรณกีารให้ส่วนลดต่อสมาชิกกลุ่มบุคคลหรือสถาบันหรือองค์กรโดยเป็นการประกาศ   

หรือแจ้งให้ทราบเฉพาะกลุ่มนั้นๆ ทั้งนี้จะต้องก าหนดประเภทของบริการให้ชัดเจนและก าหนดวันเริ่มต้นและ
สิ้นสุดของระยะเวลาที่ให้ส่วนลดให้ชัดเจน โดยการให้ส่วนลดต้องไม่เกิน ๑ ปี 
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 (๕) กรณีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จะต้องระบุเงื่อนไขและรายละเอียดของสิทธิประโยชน์

ต่างๆ ให้ชัดเจนและจะต้องก าหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของระยะเวลาที่ให้สิทธิประโยชน์นั้นๆ 
 (6) กรณีการโฆษณาหรือประกาศว่าในสถานพยาบาลมีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา เวชภัณฑ์ 

อุปกรณ์ทางการแพทย์ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ถูกต้องก่อนยื่นค าขอ และให้น า
หลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องมาแสดงต่อผู้อนุญาต 
 ข้อ 1๑ กรณีผู้อนุญาตมีค าสั่งไม่อนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลให้ผู้ยื่น
ค าขอมีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 ข้อ 1๒ หนังสืออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลให้เป็นไปตามแบบท้าย
ประกาศนี้ โดยผู้อนุญาตจะก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในหนังสืออนุมัติไว้ด้วยก็ได้ 

 ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับอนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล รวมถึงเอกสารข้อความ
โฆษณา ภาพ และเสียงแนบท้ายหนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
 ข้อ ๑๔ การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลให้ผู้ได้รับอนุมัติแสดงข้อความเลขที่
หนังสืออนุมัติในสื่อท่ีได้รับอนุมัติให้ท าการโฆษณาหรือประกาศ 
 

หมวด ๓ 
การขอออกใบแทนหนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 

 

 ข้อ ๑๕ ในกรณีที่หนังสืออนุมัติสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้ ได้รับ   
หนังสืออนุมัติยื่นค าขอรับใบแทนหนังสืออนุมัติต่อผู้อนุญาต พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน
แบบค าขอรับใบแทนหนังสืออนุมัติและค่าใช้จ่ายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหายถูก
ท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญดังกล่าว รวมทั้งให้ส่งคืนหนังสืออนุมัติฉบับเดิมที่ช ารุดหรือยื่นหลักฐานการแจ้ง
ความกรณีสูญหายหรือถูกท าลาย  
 การพิจารณาออกใบแทนหนังสืออนุมัติ ให้ผู้อนุญาตออกหนังสืออนุมัติใหม่ตามหนังสืออนุมัติ
เดิม โดยให้ก ากับค าว่า “ใบแทน” ไว้ที่มุมบนด้านซ้าย และระบุวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนหนังสืออนุมัติไว้ด้วย  
 

หมวด ๔ 
ค่าธรรมเนียม 

 
ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายในการตรวจข้อความ ภาพและเสียงการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับ

สถานพยาบาล 
     (๑) ใบค าขออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลเนื้อหาโฆษณา กระดาษขนาด
เอสี่ตัวอักษรขนาดไม่ต่ ากว่าสิบหกพอยต์ หน้าละห้าร้อยบาท สื่อโฆษณาที่เป็นภาพหรือเสียง วินาทีละห้าสิบ
บาท 
     (๒) ใบแทนหนังสืออนุมัติ ฉบับละสามร้อยบาท 
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บทเฉพาะกาล 

     

                      ข้อ ๑๗ ให้ค าขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ตามประกาศ       
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศ  
เกี่ยวกับสถานพยาบาล ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑  ที่ได้ยื่นต่อผู้อนุญาตก่อนที่
ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ให้ถือว่าเป็นค าขอตามประกาศนี้ 
 ข้อ ๑๘ หนังสืออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ตามประกาศ       
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศ  
เกี่ยวกับสถานพยาบาล ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ให้ถือว่าเป็นหนังสืออนุมัติ
การโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาลตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบค าขออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
 

เขียนที่ ……………………………………………….. 
วันที่ …….. เดือน ….……………. พ.ศ. ….….. 

 1. ข้าพเจ้า 
   1.1 ชื่อ ................................................................................. .................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน  สัญชาติ .................... อายุ .............. ปี 
   1.2 นิติบุคคล ............................................................................................................... ........... 
โดย  (1) ..................................................... ...... เลขประจ าตัวประชาชน     
       (2) .......................................................... เลขประจ าตัวประชาชน      
เป็นนิติบุคคลประเภท ........................................ จดทะเบียนเมื่อ ............................. เลขทะเบียน ................... 
   1.3 มี  บ้าน   ส านักงาน  ตั้งอยู่เลขท่ี ............... หมู่ที่ ............ ซอย/ตรอก ..................  
ถนน ........................................... ต าบล/แขวง ............................................ อ าเภอ/เขต ................................... 
จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ ............. ............................ 
โทรสาร .................................................. ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ .......................................................................  
 2. ขอยื่นค าขออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล 
  2.1 ชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาต ................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
    ชื่อผู้ประกอบการสถานพยาบาล ............................................................................................  
    ชื่อผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ...............................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
  2.2 ขอโฆษณาหรือประกาศทาง  

 หนังสือพิมพ์  แผ่นพับ  วารสาร/หนังสือ  วิทยุโทรทัศน์  สื่ออินเตอร์เน็ต 
 รูปลอก   โปสเตอร์  เครื่องขยายเสียง  วีดีทัศน์ ........................ 
 นิตยสาร   แผ่นป้าย   วิทยุกระจายเสียง  ภาพยนตร์ สื่ออ่ืนๆ ........... 

 3. เอกสารประกอบการขอโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลมีดังนี้ 
  ส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือหลักฐานการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ
สถานพยาบาล 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ยื่นค าขอ 
  ข้อความ /เสียงโฆษณา/ภาพโฆษณา (พร้อมส าเนาคู่ฉบับ) 
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 
  หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 
  ค าแปลภาษาต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากผู้แปลภาษา 
   เอกสารอ้างอิงอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

เลขรับที่ .................................... 
วันที่ .............................................. 
ลงชื่อ ........................ ผู้รับค าขอ 



  
     4. กรณีโฆษณาเก่ียวกับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ให้ยื่นเอกสารเพ่ิมเติม 
ดังนี้  
     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
     หนังสืออนุมัติ อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรของผู้ประกอบวิชาชีพ 
     เอกสารอ้างอิงอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
      ๕. กรณีโฆษณาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อ่ืน ในสถานพยาบาล ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
            ๖. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
 ๖.๑ ข้อความ เอกสาร และหลักฐานข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 ๖.๒ สถานพยาบาลได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 ๖.๓ ข้อความ /เสียงโฆษณา/ภาพโฆษณาต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ไม่ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจ
ผิดในสาระส าคัญของการประกอบกิจการสถานพยาบาลและเกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร 
 ๖.๔ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วข้าพเจ้าจะด าเนินการโฆษณาให้ตรงตามข้อความและเงื่อนไขที่ผู้อนุญาต
ก าหนด 
   
                       ลงชื่อ ...............................................ผู้ไดร้ับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล(ผูร้ับอนุญาต)/ 
                                                                           ผู้ขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

                                (......................................................)                
  
 
 



 
 

 

แบบค าขอรับใบแทนหนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล 
 

                                                                                  เขียนที่ ..................................................... 
                                                                            วันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. .............. 
 1. ข้าพเจ้า 
  1.1 ข้าพเจ้า .................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน                                          อายุ .................. ปี สัญชาติ ...............................  
            1.2 นิติบุคคล ................................................................................................................... ....      
โดย (1) ............................................................ เลขประจ าตัวประชาชน                                           
 (2) ............................................................ เลขประจ าตัวประชาชน 
                   1.3 มี   บ้าน    ส านักงาน  ตั้งอยู่เลขท่ี ............... หมู่ที่ ............ ซอย/ตรอก ..................  
ถนน ........................................... ต าบล/แขวง ............................................ อ าเภอ/เขต ............ ....................... 
จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์ ........................ ................. 
โทรสาร .................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ....................................................................... 
ได้รับอนุมัติให้โฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลตามหนังสืออนุมัติที่ ........................................     
ออกให้ ณ วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .............. 
 2. มีความประสงค์ขอใบแทนหนังสืออนุมัต ิเนื่องจาก  
  สูญหาย 
 ถูกท าลาย 
 ช ารุดในสาระส าคัญ.................................................... วันที่ .................................................  
 3. พร้อมกับค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย จ านวน ............... ฉบับ คือ 
 ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ยื่นค าขอ 
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

 ใบแจ้งความว่าใบอนุญาตสูญหายของสถานีต ารวจแห่งท้องที่ที่หนังสืออนุมัตินั้นสูญหาย  
(กรณหีนังสืออนุมัติสูญหาย) 

 หนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล(กรณีช ารุด) 
 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 
    เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) .................................................  
 
                                                              (ลายมือชื่อ) ............................................. ผู้ยื่นค าขอ 
                                                 ( ............................................) 
 
 

เลขที่รับ .......................... 
วันที่รับ ........................... 
ลงชื่อ ...................ผู้รับค าขอ 



 
 

หนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาล 
 

 

หนังสืออนุมัติเลขที่ ............................ 
 

หนังสืออนุมตัิฉบับนี้ใหไ้ว้แก่ 
 

…………………………………………………………………….. 
 

          เ พ่ื อแสดงว่ า เป็ นผู้ ได้ รั บอนุ มัติ ให้ โ ฆษณาหรื อประกาศ เกี่ ยวกับสถานพยาบาล             
ลักษณะสถานพยาบาล .................................................................... จ านวนเตียง ............................ ...........เตียง 
สถานพยาบาลชื่อ ....................................................................................... .......................................................... 
ตั้งอยู่เลขท่ี ................................... หมู่ที่ ................................. ซอย/ตรอก ....................... .................................. 
ถนน ..................................... ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต ............................................... 
จังหวัด ..................................................... วัน/เวลาที่เปิดท าการ .......................................... .............................. 
โฆษณาทางสื่อ ................................................................................................................ ...................................... 
................................................................................ .............................................................................................. 
ตามเลขรับค าขออนุมัติให้โฆษณาหรือประกาศเก่ียวกับสถานพยาบาลที่ ............................................................. 
วันที่ ............................................................................................................................. ......................................... 
  อนุมัติให้โฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลได้ตามเอกสารข้อความโฆษณาหรือ
ประกาศที่แนบท้ายหนังสืออนุมัตินี้ จ านวน ........................................... หน้า โดยมีเงื่อนไขตามรายละเอียด
ด้านหลังของหนังสืออนุมัตินี้ 
 
   ให้ไว้ ณ วันที่  
 
                                                                                     ผู้อนุญาต 

 
 

เง่ือนไขการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล มีดังน้ี 
1. อนุมัติเฉพาะข้อความและภาพที่ไม่ได้ขดีฆ่า 
2. ข้อความและภาพที่โฆษณาหรือประกาศต้องตรงตามที่ได้รับอนุมตัิ ถ้าโฆษณาหรือประกาศแตกต่างไปจากนี้      

ถือว่าข้อความและภาพโฆษณาหรอืประกาศท้ังหมดไมไ่ดร้ับอนุมัติ 
3. ให้แสดงข้อความเลขท่ีหนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลในสื่อท่ีได้รับอนมุัติ 
4. เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารข้อความโฆษณาหรือประกาศ (ถ้ามี) 
5. ผู้อนุญาตสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลนี้ได้ หากมีการฝ่าฝืนมาตรา 38 

แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2559 ท้ังนี้ ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
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