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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๖) 

เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการโฆษณาสถานพยาบาล 
   

 
โดยที่เปนการสมควรกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการโฆษณา

สถานพยาบาลเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองและเปนธรรมตอผูรับบริการ 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 

๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู
อนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกประกาศไวดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) เร่ือง 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการโฆษณาสถานพยาบาล 
 
ขอ ๒  ในประกาศนี้ 
“การโฆษณาสถานพยาบาล” หมายความวา การเผยแพรขอมูลขาวสารที่

เก่ียวของกับสถานพยาบาลทางวิทยุ โทรทัศน ส่ืออิเล็กทรอนิกส เคเบิลทีวี วิทยุกระจายเสียง 
เครื่องขยายเสียง การฉายภาพหรือภาพยนตร ส่ิงพิมพทุกชนิด เชน แผนพับ ใบปลิว หนังสือ 
นิตยสาร วารสาร และส่ืออ่ืน ๆ รวมถึงแผนปายโฆษณา วัสดุอ่ืน ๆ ที่มีขอความโฆษณาให
ประชาชนเห็นได และใหหมายรวมถึงการกระทําไมวาโดยวิธีการใด ๆ ใหประชาชนเห็นหรือทราบ 
ขอความ ภาพ เครื่องหมาย หรือรวมถึงการกระทําอยางใด ๆ ที่ทําใหบุคคลโดยทั่วไปเขาใจ
ความหมายเพื่อประโยชนของสถานพยาบาล 

 
ขอ ๓  การโฆษณาสถานพยาบาลใหกระทําไดดังนี้ 
๓.๑ การโฆษณาชื่อและที่ตั้ง ถามีการแสดงภาพประกอบ ใหแสดงไดเฉพาะ

สถานที่ตั้งอาคารและอาคารสถานพยาบาล 
การโฆษณาคุณวุฒิ หรือความสามารถของผูประกอบวิชาชีพใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ 
๓.๒ การโฆษณาบริการทางการแพทย ใหแจงเฉพาะบริการที่มีในสถานพยาบาล 

วัน เวลา ที่ใหบริการตามที่ไดรับอนุญาต 
๓.๓ การโฆษณาแจงอัตราคารักษาพยาบาล หรือคาบริการที่มีในสถานพยาบาล 
๓.๔ การโฆษณาอัตราคารักษาพยาบาลหรือคาบริการที่มีเง่ือนไขจะตองแจง

รายละเอียดของเงื่อนไขไวในการโฆษณานั้น และจะตองแจงเง่ือนไขใหผูรับบริการทราบลวงหนา
กอนใหบริการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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การโฆษณาแสดงอัตราคารักษาพยาบาลตามวรรคแรก จะตองกําหนดวันเริ่มตน
และส้ินสุดของระยะเวลาที่ใชอัตราคารักษาพยาบาลหรือคาบริการในเรื่องนั้น ๆ ไวใหชัดเจน 

๓.๕ การเผยแพรความรูทางวิชาการทางการแพทยและเผยแพรผลงานวิจัย 
๓.๖ การโฆษณาแจงขาวสาร เชน แจงทําลายเวชระเบียน แจงยายสถานที่ แจง

กิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ใหกระทําไดโดยเฉพาะกิจกรรมและวันเวลาที่จัดกิจกรรม นั้น 
การโฆษณาตาม ๓.๕ ใหระบุคําเตือนไววามีความเสี่ยงของการไมไดผลหรืออาจ

เกิดอันตรายหรือเกิดผลขางเคียงกับผูใชบริการ โดยที่ขนาดตัวอักษรตองเทากับตัวอักษรที่โฆษณา
และความเร็วของเสียงตองไมเร็วไปกวาเสียงปกติ 

 
ขอ ๔  หามมิใหโฆษณาสถานพยาบาลในลักษณะดังตอไปนี ้
๔.๑ การใชขอความอันเปนเท็จ หรือขอความที่ไมมีมูลความจริงทั้งหมด หรือ

เพียงบางสวน หรือมีลักษณะเปนการหลอกลวงหรือปกปดความจริงหรือทําใหเขาใจผิดวาเปนจริง 
๔.๒ การใชขอความที่ทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจวาในสถานพยาบาลมีผูประกอบ

วิชาชีพ (บุคลากร) เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณทางการแพทยแตขอเท็จจริงกลับไมมี
ใหบริการในสถานพยาบาล 

๔.๓ การใชสถาบัน หนวยงาน องคกร หรือบุคคล ที่มิไดผานการรับรองจาก
หนวยงานของรัฐเพื่อรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลของตน เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 

๔.๔ การโฆษณาแจงบริการโรคที่ไมมีอยูในสาขาที่ผูประกอบวิชาชีพมีหนังสือ
อนุมัติ หรือวุฒิบัตร 

๔.๕ การอางอิงรายงานวิชาการ ผลงานวิจัย สถิติ หรือยืนยันหรือรับรอง
ขอเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา เพ่ือแสดงหรือเปรียบเทียบความสามารถในการใหบริการ
หรือการรักษาพยาบาลโดยขอมูลที่อางอิงนั้นมิใชขอมูลขาวสารของทางราชการ เวนแตไดรับ
อนุญาตจากผูอนุญาต 

๔.๖ การใชขอความหรือรูปภาพ โออวดเกินจริงหรือขอความที่กลาวอางหรือบง
บอกวาของตนดีกวา, เหนือกวา, ดีที่ สุด, รายแรก, แหงแรก รับรองผล ๑๐๐% หรือการ
เปรียบเทียบหรือการใชขอความอื่นใดที่มีความหมายในทํานองเดียวกันมาใชประกอบขอความ
โฆษณาดวยความประสงคที่จะทําใหผู รับบริการหรือผูบริ โภคเขาใจวาการบริการของ
สถานพยาบาลแหงนั้นมีคุณภาพมาตรฐานที่ดีกวา เหนือกวา หรือสูงกวาสถานพยาบาลอื่นหรือ
เกิดความคาดหวังวาจะไดรับบริการที่ดีกวาหรือไดผลสูงสุด 

๔.๗ การโฆษณากิจการสถานพยาบาลหรือการโฆษณาความรูความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลคุณภาพ หรือประสิทธิภาพประสิทธิผลของผูประกอบวิชาชีพ
หรือสรรพคุณของเครื่องมือเคร่ืองใชของสถานพยาบาล หรือกรรมวิธีการรักษา หรือโรคที่ใหการ
รักษาหรือเปรียบเทียบผลกอนและหลังการรักษาไปในทํานองใหเขาใจผิด โดยไมถูกตองตามหลัก
วิชาการที่เปนมาตรฐานวิชาชีพหรือทําใหประชาชนเกิดความคาดหวังในสรรพคุณเกินความจริง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๔.๘ การใชช่ือสถานพยาบาล หรือขอความที่ทําใหผูรับบริการหรือประชาชน 
อาน ฟง ดูแลวเขาใจผิดหรือหลงเช่ือวาสถานพยาบาลนั้น มีการประกอบกิจการดังที่โฆษณาซึ่งไม
ตรงกับที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 

๔.๑๐ การโฆษณาดวยวิธีการอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ รางกาย หรือจิตใจ
หรือกอใหเกิดความรําคาญแกผูใชบริการหรือประชาชนทั่วไป 

๔.๑๑ การใชภาพหรือเสียงที่ไมเหมาะสมสรางความหวาดกลัว หรือมีลักษณะ
เปนการสอไปในทางลามกอนาจาร หรือมีลักษณะเปนการกระตุน หรือย่ัวยุทางกามารมณ 

๔.๑๒ การใชภาพหรือเสียงโดยไมสุภาพหรือโดยการรองรําทําเพลงหรือแสดง
อาการทุกขทรมานของผูปวย 

๔.๑๓ การโฆษณาที่มีลักษณะที่เปนการใหราย เสียดสี หรือทับถมสถานพยาบาล
หรือผูประกอบวิชาชีพอ่ืน 

๔.๑๔ การโฆษณาที่มีลักษณะอันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน 

๔.๑๕ การโฆษณาที่รวมอยูกับขอความถวายพระพร หรือขอความอยางอ่ืนที่
อางอิงเก่ียวกับพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค เวนแตช่ือ
ของสถานพยาบาล หรือผูประพันธบทความดังกลาว 

๔.๑๖ การโฆษณาการใหบริการ “ฟรี” โดยไมเรียกเก็บคาใชจายใด ๆ ทั้งส้ิน เวน
แตจะไดรับความเห็นชอบจากผูอนุญาต ทั้งนี้ จะตองกําหนดวัน เวลา และสถานที่ใหบริการและ
จะตองแสดงรายละเอียดวาจะใหบริการฟรีในเรื่องใดใหชัดเจน 

การใหความเห็นชอบของผูอนุญาตใหนําความในขอ ๕ วรรคสามมาใชโดย
อนุโลม 

๔.๑๗ การโฆษณาที่จัดใหมีการแถมพก แลกเปลี่ยน ใหสิทธิประโยชน รางวัล 
หรือการเส่ียงโชค จากการเลือกรับบริการทางการแพทยอยางใดอยางหนึ่งจากสถานพยาบาลนั้น 
เวนแตการใหสิทธิประโยชนเหลานั้น ผูรับบริการเปนผูรับประโยชนโดยตรงและมาตรฐานการรับ
บริการทางการแพทยจะตองไมต่ํากวามาตรฐานทั่วไปของสถานพยาบาล 

การใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ดังกลาวในวรรคแรก จะตองระบุเง่ือนไขและ
รายละเอียดของสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหชัดเจนและจะตองกําหนดวันเริ่มตนและสิ้นสุดของ
ระยะเวลาที่ใหสิทธิประโยชนนั้น ๆ 

๔.๑๘ การใหสวนลดคาบริการหรือคารักษาพยาบาล เวนแตกรณีดังตอไปนี ้
(ก) เปนการใหสวนลดเพื่อการอนุเคราะหบุคคลดอยโอกาสหรือตามแผนงาน

ของกระทรวงสาธารณสุขหรือที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 
(ข) เปนการใหสวนลดตอสมาชิกกลุมบุคคลหรือสถาบันหรือองคกรโดยเปนการ

ประกาศหรือแจงใหทราบเฉพาะกลุมนั้น ๆ เทานั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การใหสวนลดดังกลาวขางตนจะตองกําหนดประเภทของบริการใหชัดเจน และ
กําหนดวันเริ่มตนและสิ้นสุดของระยะเวลาที่ใหสวนลดใหชัดเจน ทั้งนี้ การใหสวนลดตองไมเกิน ๑ 
ป 

การใหสวนลดที่มิไดเก่ียวกับการใหบริการทางการแพทย หรือคารักษาพยาบาล
และมิไดเก่ียวของกับการประกอบกิจการสถานพยาบาล หากผูรับบริการหรือผูบริโภคเปนผูรับ
ประโยชนโดยตรงจะกระทําก็ได 

 
ขอ ๕  ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลผูใดสงสัยวาการโฆษณาของ

ตนจะฝาฝนหรือไมเปนไปตามประกาศฉบับนี้ ผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินการสถานพยาบาลนัน้อาจ
ขอใหผูอนุญาตหรือผูที่ผูอนุญาตมอบหมายพิจารณาใหความเห็นในเรื่องนั้นกอนทําการโฆษณาก็
ได 

กรณีที่ขอความโฆษณาถาไดทําข้ึนเปนภาษาตางประเทศ ใหผูรับอนุญาตหรือ
ผูดําเนินการสถานพยาบาลจัดทําคําแปลทั้งฉบับเปนภาษาไทย โดยมีคํารับรองของผูแปลสงใหผู
อนุญาตหรือผูที่ผูอนุญาตมอบหมายเพื่อประกอบการพิจารณา 

ผูอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมาย จะตองใหความเห็นและแจงใหผูขอทราบ
ภายในเวลากําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ถายังไมแจงภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวใหถือวาผูอนุญาตไดใหความเห็นชอบแลว 

การใหความเห็นชอบของผูอนุญาตดังกลาว หากภายหลังขอเท็จจริงปรากฏวา
การโฆษณาดังกลาวเปนการฝาฝนกฎหมายหรือประกาศฉบับนี้ ไมเปนการตัดอํานาจของผูอนญุาต
ที่จะวินิจฉัยใหมเปนอยางอ่ืน 

 
ขอ ๖๑   ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน

ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ภักด ี โพธิศิริ 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หัวหนากลุมภารกิจดานสนบัสนุนงานบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๗๗ ง/หนา ๓/๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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