
  
ภญ.เมธสัพิดา จรสัสินวิชยั 

เภสชักรช านาญการ 

กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ริโภค 

ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสีมา 



ขัน้ตอนการขออนญุาตกรณีคลินิกอยูต่า่งอ าเภอ 
 การยื่นเอกสารขออนุญาต             ให้ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลย่ืนท่ี สสอ. 
 พนง.จนท.ทางสสอ. ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารและนดัผูป้ระกอบกจิการ

สถานพยาบาลเพื่อตรวจสถานที ่
 พนง.จนท.จากสสอ.& รพช. ออกตรวจสถานทีต่ามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด 
 กรณีไมผ่่านเกณฑ ์ใหป้ระสานผูป้ระกอบกจิการใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งตามเกณฑแ์ลว้จงึส่ง

เอกสารมายงัสสจ.เพื่อด าเนินการต่อไป 
 กรณีตรวจผ่านเกณฑ ์สสอ.ท าบนัทกึปะหน้า เพื่อส่งสสจ. ใหด้ าเนินการต่อไป 
 สสจ.ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร หากไมค่รบถว้นหรอืมขีอ้แกไ้ขเพิม่เตมิ สสจ.

จะประสานไปยงัสสอ.ใหต้ดิต่อผูป้ระกอบกจิการเพื่อด าเนินการแกไ้ขใหมใ่หถ้กูตอ้ง 
 สสจ.ด าเนินการออกใบอนุญาต 

 



เอกสารในการย่ืนขออนญุาตเปิดคลินิก 
 สพ.1, สพ.2, สพ.5 เป็นเอกสารทีผู่ป้ระกอบกจิการสถานพยาบาลเป็นผูก้รอก 

 สพ.6 และสพ.18 เป็นส่วนทีผู่ด้ าเนินการสถานพยาบาลเป็นผูก้รอก 

 แบบตดิภาพถ่ายสถานพยาบาล 

 เจา้หน้าทีต่รวจคลนิิกตามเกณฑใ์นบนัทกึตรวจของคลนิิกทุกประเภท 

    (pre และ post ใชบ้นัทกึตรวจเดยีวกนั) 

 สามารถ download ไดท้ี ่fdakorat.wordpress.com 







 



 



 



ประเดน็ท่ีส าคญั 
 กรณีสถานพยาบาลในเขตรบัผดิชอบของอ าเภอมกีารโฆษณา ใหแ้จง้ผูป้ระกอบกจิการ

มายื่นขออนุมตัโิฆษณาทีส่สจ.ดว้ย เน่ืองจากทางกรมสบส ไดอ้อกประกาศ เรื่อง
หลกัเกณฑว์ธิกีารเงื่อนไขและคา่ใชจ้า่ยในการโฆษณาหรอืประกาศเกี่ยวกบั
สถานพยาบาล มาแลว้ และไดก้ าหนดใหส้ถานพยาบาลตอ้งขออนุมตัโิฆษณาภายใน 
31 เมษายน 2561 มเิช่นนัน้จะมโีทษปรบัไดต้ามกฎหมาย โทษปรบัตามมาตรา 68 
ตอ้งระวงัโทษปรบัไมเ่กนิ 20,000 บาทและใหป้รบัวนัละไมเ่กนิ 10,000 บาท นบัแต่
วนัทีฝ่า่ฝืน ทัง้น้ีจนกวา่จะระงบัการโฆษณาดงักลา่ว 



ประเดน็ท่ีส าคญั 
 คลนิิกทีใ่บประกอบกจิการสถานพยาบาลจะหมดอายุ 31 ธนัวาคมภายในปีนัน้ๆ จะตอ้งไดร้บั

การตรวจตามบนัทกึตรวจมาตรฐานคลนิิกกอ่นจงึจะสามารถมาต่ออายุได้ 

 กรณคีลนิิกขอยา้ย ไมส่ามารถยา้ยได ้ตอ้งแจง้เลกิ แลว้ขออนุญาตเปิดใหม่ 

 ฝากอ าเภอชว่ยตรวจสอบวา่ผูด้ าเนินการสถานพยาบาลซ ้าซอ้นกนัหรอืไม ่ผูด้ าเนินการ
สามารถด าเนินการสถานพยาบาลไดส้งูสุด 2 แหง่ แต่เวลาตอ้งไมซ่ ้าซอ้นกนั  

 ชือ่คลนิิกตรวจสอบใหถู้กตอ้งตามเกณฑ ์โดยในชือ่ตอ้งมปีระเภทของคลนิิกอยูภ่ายในชือ่  

    ยกตวัอยา่งเชน่ คลินิกเวชกรรม...... , คลินิกทนัตกรรม........... 
    เฉพาะทาง              คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสติูศาสตรแ์ละนรีเวชวิทยา...... 

 อุปกรณ์ เวชภณัฑย์าต่างๆ ทีก่ าหนดในแบบบนัทกึตรวจ ทางคลนิิกตอ้งมคีรบถว้นจงึจะผา่น
เกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 

 



ประเดน็ท่ีส าคญั 
อ่างลา้งมอืตอ้งอยูภ่ายในหอ้งตรวจโรคและเป็นแบบทีไ่มใ่ชม้อื
เปิดปิด 

การก าจดัขยะตดิเชือ้ตอ้งมหีลกัฐานการก าจดัขยะตดิเชือ้ดว้ย 

   ถา้สง่ไปก าจดัทีร่พ.ตอ้งมเีอกสาร/หนงัสอืรบัรอง/ใบเสรจ็จาก 

   รพ. 

กรณีคลนิิกทีข่ออนุญาตใหมเ่ปิดในป ัม๊น ้ามนั  จะตอ้งจดัใหม้ี
หอ้งน ้าภายในสถานพยาบาลดว้ย 



 



Thank you 

 

 

 



การพจิารณาอนุญาตโฆษณาหรือ
ประกาศเกยีวกบัสถานพยาบาล

เภสัชกรจิระ วิภาสวงศ์

เภสัชกรเชียวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน

PC-3336
Textbox
ภญ.เมธัสพิดา จรัสสินวิชัยเภสัชกรชำนาญการกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา



การโฆษณาสถานพยาบาล

มาตรา 38 วรรคหนึง แห่ง พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึงแกไ้ขเพิมเติม

โดย พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบบัที4) พ.ศ. 2559

“ ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใดๆ เกียวกับการ

ประกอบกิจการสถานพยาบาล นอกจากชือและทีตังของสถานพยาบาลตามที

ปรากฏในใบอนุญาต ต้องได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพทีใช้ในการ   

โฆษณาหรือประกาศจากผู้อนุญาต ทังนี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

เงือนไข และค่าใช้จ่ายทผู้ีอนุญาตประกาศกาํหนด”
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มาตรา 38 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึงแก้ไขเพมิเติม

โดย พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับท4ี) พ.ศ. 2559 (ต่อ)

“การโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใดๆ ซึงชือ ทีตัง หรือกิจการของ

สถ านพยาบาล หรือคุณวุ ฒิความ สาม ารถ ของ ผู้ป ระกอ บวิชา ชีพ ใน

สถานพยาบาล เพือชักชวนให้มีผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาลโดยใช้

ข้อความ เสียง หรือภาพอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริง หรือน่าจะ

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกียวกับการประกอบกิจการของ

สถานพยาบาล จะกระทํามิได้”
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บทกาํหนดโทษ ตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
ซึงแก้ไขเพมิเติมโดย พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับท4ี) พ.ศ. 2559

ผูใ้ดมีการเผยแพร่โฆษณาหรือประกาศของสถานพยาบาลโดยไม่ได้

รับอนุมติั จะถือวา่มีความผดิตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ.2541 

และทีแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที 4 พ.ศ.2559  “มีโทษปรับไม่เกนิ 20,000 บาท 

และให้ปรับนับแต่วนัสังระงับโฆษณาอกีวันละไม่เกนิ 10,000 บาทจนกว่าจะ

ระงบัการโฆษณา หรือประกาศ”

 “ หากมีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง จะมีโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ

ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทังจําทังปรับ และให้ปรับนับแต่วันสังระงับ

โฆษณาอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท  จนกว่าจะระงับการโฆษณาหรือ

ประกาศ”
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ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 

หรือประกาศเกยีวกบัสถานพยาบาล

“ โฆษณาหรือประกาศ ” หมายความว่า การกระทําไม่ว่าโดยวิธีใดๆ                          

ใหป้ระชาชน เห็น ไดย้ิน หรือทราบ ขอ้ความ เสียง หรือภาพ เพือประโยชน์ทางการคา้ 

ทงันี ไม่รวมถึงการแสดงรายละเอียด ตามาตรา 32 และมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าดว้ย

สถานพยาบาล และการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ทีเป็นขอ้เท็จจริงเกียวกบัการประกอบ

กิจการของสถานพยาบาลทีไม่ใช่การชักชวนให้มีผูม้ารับบริการในสถานพยาบาล ณ 

สถานพยาบาล

ประกาศฉบับนี มีผลบังคับใช้ตังแต่วนัท ี31 มกราคม 2561

(การโฆษณาหรือประกาศทีเผยแพร่ก่อนกฎหมายฉบับนีมีผลบังคบัใช้ 

จะต้องยืนเรืองขออนุมัติภายใน 90 วัน (30 เมษายน 2561) 

ตาม ม.24  พรบ.สถานพยาบาล ฉบับท ี4  พ.ศ. 2559 5



หลักเกณฑ์การโฆษณาหรือประกาศเกยีวกบัสถานพยาบาล

การโฆษณา หรือประกาศ ทสีามารถกระทําได้โดยไม่ต้องขออนุมัต ิ

แต่ต้องแสดง ณ สถานพยาบาลเท่านัน 

1. การแสดงชือ/ทีตงัของสถานพยาบาล 

( ชือ, ทีตงั สามารถโฆษณาไดท้วัไป ไม่ตอ้งขออนุมติั : ประกาศขอ้ 4 )

2. รายการเกียวกบัผูป้ระกอบวิชาชีพ

3. อตัราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภณัฑ ์ค่าบริการทางการแพทย ์ค่าบริการ

อืนของสถานพยาบาล และสิทธิของผูป่้วย

4. การแจ้งประกาศสถานพยาบาลทีเป็นข้อเท็จจริง เช่น ว ัน เวลา ทีเปิด

ใหบ้ริการ / บริการทางการแพทย์ทมีีในสถานพยาบาล 
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การแสดงขอ้ความโฆษณา หรือ ประกาศ เกียวกบัสถานพยาบาลทีไม่ตอ้งขอ

อนุมัติ  ต้องแสดง ณ สถานพยาบาลเท่านัน เ ช่น  ติดแสดงภายในบริเวณ

สถานพยาบาล / ติดหน้ากระจกสถานพยาบาล / ป้ายเหนือประตูสถานพยาบาล /                    

ตูไ้ฟติดเหนือทางเดินหนา้คลินิก  

           แต่ไม่รวมถึงป้ายไฟทวีางริมถนนหน้าคลินิก / ป้ายทีรัว / ป้ายหน้าห้าง / ป้าย

โฆษณาอืนๆ ทีติดในบริเวณห้างนอกคลินิกทีคลินิกนันตังอยู่  / เอกสารอืนใดที

สามารถนําไปโฆษณานอกสถานพยาบาล รวมถึงโซเซียลมีเดียทุกชนิด จัดเป็นการ

โฆษณาต้องขออนุมัติ

หลกัเกณฑ์การโฆษณาหรือประกาศเกยีวกบัสถานพยาบาล
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การโฆษณาหรือประกาศเกยีวกบัสถานพยาบาล

  การโฆษณาหรือประกาศสถานพยาบาล แบ่งเป็น  2 ประเภท

1. การโฆษณาประเภทท ี1 หมายถึง

   (ก) ชือ คุณวุฒิหรือความสามารถของผูป้ระกอบวิชาชีพตามวิชาชีพ

   (ข)  บริการทางการแพทยที์ใหบ้ริการ และสาธารณสุขหรือบริการการประกอบ

วิชาชีพทีใหบ้ริการ (ทีสภาวิชาชีพรับรอง)

  (ค)  การแจง้อตัราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภณัฑ ์ค่าบริการทางการแพทย ์และ

ค่าบริการอืนๆ อตัราแบบเหมาจ่ายตอ้งระบุรายละเอียดรายการใหช้ดัเจน
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การโฆษณาหรือประกาศเกยีวกบัสถานพยาบาล (ต่อ)

    (ง) การใหส่้วนลดค่าบริการหรือค่ารักษาพยาบาล

- เพืออนุเคราะห์บุคคลดอ้ยโอกาส

- ตามแผนงานของกระทรวงสาธารณสุข หรือทีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง

- เป็นการใหส่้วนลดต่อสมาชิกกลุ่ม หรือบุคคล หรือสถาบนั หรือองคก์ร 

- โดยแจ้งให้ทราบเฉพาะกลุ่มนันๆเท่านัน

- ตอ้งกาํหนดประเภทของบริการให้ชดัเจน

- กาํหนดวนัเริมและสินสุดของระยะเวลาใหช้ดัเจน และตอ้งไม่เกิน 1 ปี

     (จ)  การแจง้ข่าวสาร เช่น แจง้ทาํลายเวชระเบียน แจง้ยา้ยสถานทีแจง้กิจกรรมในวนัสาํคญั

     (ฉ) วนั เวลา ทีใหบ้ริการตามทีไดรั้บอนุญาต
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การโฆษณาหรือประกาศเกยีวกบัสถานพยาบาล (ต่อ)

2. การโฆษณาประเภทที 2 หมายถึง  การโฆษณาทีนอกเหนือจาก

ประเภทท ี1
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การขออนุมติโฆษณาหรือประกาศเกยีวกบัสถานพยาบาล  ห้ามมใิห้กระทําการ

โฆษณาดงันี

1. ใชข้อ้ความเป็นเทจ็  โออ้วด หรือน่าจะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด

2. ใชส้ถาบนั หน่วยงาน ทีมิไดผ้า่นการรับรองจากหน่วยงานของรัฐมารับรอง

มาตรฐานสถานพยาบาลของตน

 3. การอา้งอิงผลงานวิจยั สถิติ ทีมิใช่ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการเพือแสดง

หรือเปรียบเทียบความสามารถในการใหบ้ริการ

การโฆษณาหรือประกาศเกยีวกบัสถานพยาบาล (ต่อ)
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4. การใชข้อ้ความหรือรูปภาพ โออ้วดเกินจริง เช่น เหนือกวา่ ดีทีสุด แห่ง

แรก รับรองผล 100 เปอร์เซ็นต์

5. การเปรียบเทียบผลการรักษาก่อนและหลงั ไปในทาํนองใหเ้ขา้ใจผิด

6. การใชข้อ้ความทีเกียวกบัหตัถการทางการแพทย ์ทีแพทยสภา/สภา

วชิาชีพ ยงัไม่ไดรั้บรอง เช่น ร้อยไหม  meso ตอกเส้น

การโฆษณาหรือประกาศเกยีวกบัสถานพยาบาล (ต่อ)

 “ การโฆษณาอืนๆทีไม่เกียวขอ้งกบัการบริการทางการแพทยใ์น

สถานพยาบาล เช่น ยา เครืองมือแพทย ์อาหารเสริม เครืองสาํอาง ตอ้ง

ปฏิบติัตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑน์นัๆ”
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การอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกยีวกบัสถานพยาบาลประเภทท ี1

ยืนคาํขอพร้อมข้อความ เสียง 

หรือภาพ/เอกสาร/หลกัฐาน /

ค่าใช้จ่าย

พจิารณาความถูกต้องครบถ้วน

เอกสารภายใน 3 วนัทําการ

กรณคีําขอ/เอกสาร/หลกัฐาน

ไม่ถูกต้องครบถ้วน

ผู้อนุญาตมีหนังสือแจ้งผู้ยืนคาํขอ

แก้ไขเพมิเตมิ ภายใน 5 วนัทําการ

นับแต่วนัทไีด้รับหนังสือ

ผู้ยืนคาํขอไม่แก้ไข

เพมิเตมิภายใน

ระยะเวลากาํหนดผู้

อนุญาตจําหน่าย

เรืองจากสารบบ

ผู้ยืนคาํขอแก้ไข

เพมิเตมิภายใน

ระยะเวลาที

กาํหนด

กรณคีําขอ/เอกสาร/หลกัฐาน 

ถูกต้องครบถ้วน

ผู้อนุญาตพจิารณา 

ภายใน 10 วนัทําการ

ผู้อนุญาตมีคาํสังอนุมัติ

ผู้อนุญาตมี

หนังสือแจ้งผู้ยืน

คําขอมารับใบ

อนุมัติ

ผู้อนุญาตมีคาํสัง

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุญาตมีหนังสือแจ้งพร้อมด้วย

เหตุผลภายใน 5 วนัทําการ

ผู้ยืนคาํขออนุมัต ิมีสิทธิ

อุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวธีิ

ปฏิบัตริาชการทางปกครอง13



การอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกยีวกบัสถานพยาบาลประเภทท ี2

ยืนคาํขอพร้อมข้อความ เสียง 

หรือภาพ/เอกสาร/หลกัฐาน /

ค่าใช้จ่าย

พจิารณาความถูกต้องครบถ้วน

เอกสารภายใน 10 วันทําการ

กรณคีําขอ/เอกสาร/หลกัฐาน

ไม่ถูกต้องครบถ้วน

ผู้อนุญาตมีหนังสือแจ้งผู้ยืนคาํขอ

แก้ไขเพมิเตมิ ภายใน 10 วนัทําการ 

นับแต่วนัทไีด้รับหนังสือ

ผู้ยืนคาํขอไม่แก้ไข

เพมิเตมิภายใน

ระยะเวลากาํหนดผู้

อนุญาตจําหน่าย

เรืองจากสารบบ

ผู้ยืนคาํขอแก้ไข

เพมิเตมิภายใน

ระยะเวลาที

กาํหนด

กรณีคาํขอ/เอกสาร/

หลกัฐาน ถูกต้องครบถ้วน

ผู้อนุญาตส่งคําขอให้

คณะอนุกรรมการพจิารณา

ภายใน 30 วันทาํการ

ขยายได้ไม่เกิน 30 วนัทําการ
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การอนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกยีวกบัสถานพยาบาล ประเภทท ี2 (ต่อ)

ผู้อนุญาตพจิารณา

ผู้อนุญาตมีคาํสังไม่

อนุมัติ

ผู้อนุญาตมคีําสังอนุมัติ 

(ไม่ได้กําหนดเวลา

อนุมตัิ)

ผู้อนุญาตมีหนังสือแจ้ง

พร้อมด้วยเหตุผลภายใน 

7 วันทําการ
ผู้อนุญาตมีหนังสือแจ้ง

ผู้ยืนคาํขอมารับ

ใบอนุมตัิ ผู้ยืนคาํขออนุมัติ  มีสิทธิอุทธรณ์ตาม

กฎหมายว่าด้วยวธีิปฏิบัตริาชการทางปกครอง

ผู้อนุญาตส่งคาํขอให้คณะอนุกรรมการพจิารณา

ภายใน 30 วนัทาํการ

ขยายได้ไม่เกิน 30 วันทําการ
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การอนุมติัโฆษณาหรือประกาศเกียวกบัสถานพยาบาล

กรณีทีขอ้ความโฆษณาหรือประกาศเกียวกบัสถานพยาบาลไดท้าํขึนเป็น

ภาษาต่างประเทศ ใหผู้รั้บอนุญาตหรือผูด้าํเนินการสถานพยาบาลจัดทําคาํแปล             

เป็นภาษาไทย ทีผ่านการรับรองคําแปลจากหน่วยงานของรัฐ  เช่น สถานทูต /สถาน

กงสุล / สถานศึกษาทีมีการสอนภาษานันๆ หรือเอกชนทีดาํเนินธุรกจิการแปลเอกสาร

ทไีด้มาตรฐานสากล ส่งใหผู้อ้นุญาตเพือประกอบการพิจารณาดว้ย
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กรณทีหีนังสืออนุมัติสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ

 1. ให้ผูรั้บหนังสืออนุมติัยืนคาํขอรับใบแทนหนังสืออนุมติั ต่อผูอ้นุญาต 

ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บทราบการสูญหาย  ถูกทาํลายหรือชาํรุดในสาระสาํคญั 

พร้อมชาํระค่าใชจ่้าย (ใบแทนหนงัสืออนุมตัิฉบบัละ 500 บาท)

2.ให้ส่งคืนหนงัสืออนุมติัฉบบัเดิม (กรณีถูกทาํลายหรือชาํรุดในสาระสําคญั) 

หรือยนืหลกัฐานแจง้ความ (กรณีสูญหาย)

3. ผูอ้นุญาตออกใบแทนหนงัสืออนุมติัใหม่ตามหนงัสืออนุมติัเดิม โดยกาํกบั

คาํว่า “ใบแทน” ไวที้มุมบนซา้ย
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ค่าใช้จ่ายในการตรวจข้อความ ภาพและเสียงการโฆษณาหรือประกาศ
เกยีวกับสถานพยาบาล

1. ใบคาํขออนุมติัโฆษณาหรือประกาศเกียวกบัสถานพยาบาลประเภทที 1

- เนือหาโฆษณา ขนาด A4 หนา้ละ 500 บาท

- สือโฆษณาทีเป็นภาพหรือเสียง วินาทีละ 50 บาท

2. ใบคาํขออนุมติัโฆษณาหรือประกาศเกียวกบัสถานพยาบาลประเภทที 2

- เนือหาโฆษณา ขนาด A4 หนา้ละ 1,000 บาท

- สือโฆษณาทีเป็นภาพหรือเสียง วินาทีละ 100 บาท

3. ใบแทนหนงัสืออนุมติั ฉบบัละ  500  บาท

หากผู้อนุญาต มคีาํสังไม่

อนุมัติ ไม่มกีารคืนเงนิ
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ผู้อนุญาตโฆษณา หรือประกาศสถานพยาบาล

• อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

• รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

• ผู้อาํนวยการ สพรศ. (เฉพาะการอนุมัตโิฆษณาประเภทท ี1 ใน

เขต กทม.)

• นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (เฉพาะการโฆษณาประเภทที 1,2 

ในเขตจังหวัด)
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ตัวอย่างหนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกยีวกบัสถานพยาบาล

ตวัอยา่งเลขที

หนงัสืออนุมติั

ฆสพ.ลพ 1/2561

ผู้ รับอนุญาตโฆษณา

จะต้องระบุเลขทอีนุมัติ

โฆษณาลงบนชนิโฆษณา

ทไีด้รับอนุมัติด้วย
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เอกสารหลกัฐานเกียวกบัการขออนมุตัิโฆษณา
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