สสธ - 2
เลขที่รับ……………………………….
วันที่…………………………………
ลงชื่อ………………………ผู้รับคําร้ อง

แบบคําร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพหรือเพือ่ เสริมสวย(ต่ออายุ)
เขียนที่ ………………………………………………….………….…………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
วันที่ ……..…… เดือน ……………………………………. พ.ศ. …………..
1. ประเภทการยื่น
ยื่นต่ออายุ วันหมดอายุใบรับรองเดิม ................................ เลขที่ใบรับรองเดิม............................
2. ข้ าพเจ้ า
2.1 เป็ นบุคคลธรรมดา ชื่อ
…………………………………………………………………………………………….......……………………………………
บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวเลขที่
สัญชาติ ……………………… อายุ …………………… ปี
ที่อยู่ท่ตี ดิ ต่อได้ เลขที่ …………………….. หมู่ท่ี ……………… ซอย/ตรอก ……………..……………………………………
ถนน …………………………………………ตําบล/แขวง …………….……..……. อําเภอ/เขต ………………..….………….
จังหวัด …………………….รหัสไปรษณีย…
์ …………………...…โทรศัพท์ …….……………………………………………..
โทรสาร…………....……………………………ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์…………………………………………………………
2.2 เป็ นนิตบิ ุคคล
ชื่อ…….…………………………………………………………………………………………………………….………………
ประเภท ……………………………………….………. จดทะเบียนเมื่อ ……………………………...……..…………………
เลขทะเบียน ……………….………………………………………………………………………………………………………
มีสาํ นักงานตั้งอยู่เลขที่ …………………….. หมู่ท่ี ……………… ซอย/ตรอก ………………………………………………...
ถนน …………………………………ตําบล/แขวง …………….……………………. อําเภอ/เขต ………………..……………
จังหวัด ……………………………….รหัสไปรษณีย…
์ ……………………โทรศัพท์ ………………………………..…………
โทรสาร…………………………………………………… ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์……………………………………………...
โดย ……………………..…………………………………………………………….…………………………………………..
เป็ นผู้มอี าํ นาจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคลผู้ขออนุญาตบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้ าว เลขที
สัญชาติ……......................…… อายุ ….........................…… ปี
อยู่บ้านเลขที่ …………………….. หมู่ท่ี ………........… ซอย/ตรอก ……….......……………ถนน ………….......………….
ตําบล/แขวง …………….………………อําเภอ/เขต ………………..…………. จังหวัด ……………………………………..
รหัสไปรษณีย…
์ ……………………โทรศัพท์ ………………………………..…………โทรสาร………………………………
ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์………………….............................................. ..................................……………………………..
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3. ข้ าพเจ้ าขอยื่นคําร้ องต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(กรณีต่างจังหวัดยื่นต่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) เพื่อขอ
ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ ดังนี้
สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ
สปาบริการเฉพาะ (Destination Spa)
สปาในโรงแรม และรีสอร์ท (Hotel & Resort Spa)
สปาสถานพยาบาล (Medical Spa)
สปาทั่วไป (Day Spa)
สปาสําหรับสมาชิก (Club Spa)
สปาในแหล่งนํา้ แร่ หรือนํา้ พุร้อน (Mineral Spa)
โดยมีเมนูให้ บริการ คือ
นวดและบํารุงผิวหน้ า
นวดและบํารุงผิวกาย
นวดตัว
บํารุงมือและเท้ า
วารีบาํ บัด
สมาธิ
อาหารเพื่อสุขภาพ
การล้ างพิษ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ลดนํา้ หนักและกระชับสัดส่วน
อื่นๆ โปรดระบุ………………………………
สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ
โดยมีเมนูให้ บริการ คือ
นวดตัว
นวดฝ่ าเท้ า
นวดนํา้ มัน
อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………
สถานประกอบการนวดเพื่อเสริมสวย
โดยมีเมนูให้ บริการ คือ
นวดหน้ า
นวดตัว
นวดนํา้ มัน
ขัดผิว
กระชับสัดส่วน/ลดไขมัน
นวดขจัดสารพิษ
อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………
โดยใช้ ช่ อื สถานประกอบการเป็ นภาษาไทยว่า
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ภาษาต่างประเทศ (ถ้ ามี) ว่า
……………………………………………………………………….……………………………………………………………
ที่ต้งั ของสถานประกอบการที่ย่ นื ขอรับรองมาตรฐานตั้งอยู่เลขที่ ………….. หมู่ท่ี …… ซอย/ตรอก ………....………………
ถนน …….....................…………ตําบล/แขวง ….……………….....…………….อําเภอ/เขต ………..………….………….
จังหวัด ……………………………….รหัสไปรษณีย…
์ ……………………โทรศัพท์ ………………………………..…………
โทรสาร………………….. ……………….ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์……………………………………………………………..
วัน/เวลาที่เปิ ดให้ บริการ (โปรดระบุรายละเอียดวัน/เวลาทําการ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. บรรยายที่ต้งั ของสถานประกอบการโดยภาพรวม (ตั้งอยู่ในย่านไหน) บริเวณข้ างเคียงประกอบกิจการอะไร / ตั้งอยู่ตดิ กับ
ธุรกิจอะไร ติดด้ านซ้ าย / ด้ านขวา) ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
5. กรณีย่ ืนขอรับรองเป็ นสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ มีผ้ ดู าํ เนินการชื่อ…………………… สกุล…………….……….
สัญชาติ …………………….... อายุ ……..…….. ปี บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้ าว
เลขที่ ……………………… ออกให้ ณ………………………….อําเภอ/เขต ………………….. จังหวัด ……………………..
อยู่บ้านเลขที่ …………….. หมู่ท่ี ……… ซอย/ตรอก ……………………… ……. ถนน ………..............……………………
ตําบล/แขวง …………….……………………. อําเภอ/เขต ………………..……………จังหวัด ……………………………….
รหัสไปรษณีย…
์ …………………โทรศัพท์ ……………...........…..……….โทรสาร……………………………………………
ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์……………………....................................................................................... ………………………
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ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถจากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ตามใบรับรอง
เลขที่……..….........................……
ออกให้ ณ วันที่ …………….................… เดือน ………...........…………….……พ.ศ. …….........................….……..
6. มีผ้ ูให้ บริการซึ่งมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี ักษณะต้ องห้ าม ตามที่กาํ หนดไว้ ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข จํานวน……….. คน
ดังมีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ าย
7. ข้ าพเจ้ าได้ จัดสถานประกอบการให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุคืขอ มาตรฐานสถานที่
ผู้ดาํ เนินการ ผู้ให้ บริการ การบริการ และมาตรฐานด้ านความปลอดภัยครบถ้ วนทุกประการแล้ ว
8. พร้ อมคําร้ องขอนี้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อประกอบการพิจารณามาด้ วยแล้ ว ดังนี้
(1) แบบแปลนหรือ แผนผังการให้ บริการในสถานประกอบการ จํานวน 1 ชุด
(2) แผนที่แสดงบริเวณที่ต้งั สถานประกอบการ
จํานวน 2 ฉบับ
(3) กรณีย่ นื ในนามนิตบิ ุคคลให้ แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริคนธ์สนธิพร้ อมบัญชีผ้ ถู อื หุ้น
วัตถุประสงค์และผู้มอี าํ นาจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคลผู้ร้องขอ
จํานวน 1 ฉบับ
(4) หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้ าของอาคารหรือสถานที่ท่ตี ้งั สถานประกอบการ ในกรณีท่ผี ้ รู ้ องขอ
ใบรับรองมาตรฐานไม่ใช่เจ้ าของอาคารที่ต้งั สถานประกอบการ
(5) สําเนาใบรับรองความรู้ความสามารถของผู้ดาํ เนินการและใบวุฒิด้านการนวดของผู้ให้ บริการทุกคน
คนละ 1 ฉบับ
(6) สําเนาทะเบียนบ้ านของผู้ประกอบการ/ผู้ดาํ เนินการและผู้ให้ บริการทุกคน คนละ 1 ฉบับ
(7) สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้ าวของผู้ประกอบการ/ผู้ดาํ เนินการ
และผู้ให้ บริการทุกคน คนละ 1 ฉบับ
(8) แบบแสดงความจํานงเป็ นผู้ดาํ เนินการสปา ณ สถานประกอบการนั้น จํานวน 1 ฉบับ (กรณีขอใบรับรอง
มาตรฐานประเภทสปาเพื่อสุขภาพ
(9) ใบรับรองแพทย์ของผู้ประกอบการ/ผู้ดาํ เนินการ/ผู้ให้ บริการทุกคน คนละ 1 ฉบับ
(10) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ ามี) เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส เป็ นต้ น
(11) ใบอนุญาตการใช้ อาคารซึ่งออกโดยโยธาธิการเขต/จังหวัด (ถ้ ามี)
(12) ภาพถ่ายสถานประกอบการ (รายละเอียดตามแบบที่กาํ หนด)
(13) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535
ในกรณีท่อี งค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกําหนดเป็ นข้ อบัญญัติ
(14) กรณีสถานประกอบการไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 1-13 (ไม่ต้องยื่น) หากมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ดังต่อไปนี้ให้ ย่ นื เพิ่มเติม คือ
(1) เพิ่มพื้นที่ให้ บริการ
(2) เพิ่มเมนูให้ บริการ คือ...................................................................................................
(3) สัญญาเช่า (กรณีสญ
ั ญาเช่าเดิมหมดอายุ)
(4) เปลี่ยนผู้ดาํ เนินการ แนบใบวุฒิ , บัตรประชาชน , ทะเบียนบ้ าน , แบบแสดงความจํานงเป็ น
ผู้ดาํ เนินการ
(5) เปลี่ยนหรือเพิ่มพนักงานให้ บริการ แนบใบวุฒิ , บัตรประชาชน , ทะเบียนบ้ าน
(6) อื่นๆ ระบุ

ประทับตรา
นิติบุคคล

ลงชื่อ…………………………………….ผู้ขอใบรับรองมาตรฐาน
(……………………………………)
ลงชื่อ…………………………………..…ผู้รับคําร้ อง
(……………………………………)
วัน/เดือน/ปี ที่ย่ ืนคําร้ อง…………/……..…………./…….……..
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รายการภาพถ่ายประกอบการยืน่ แบบคําร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ
เพือ่ สุขภาพหรือเพือ่ เสริมสวย
กําหนดรายการละ 1-2 ภาพ ดังต่อไปนี้
1. อาคารภายนอกและที่มองเห็นป้ ายชื่อสถานประกอบการ
2. ทางเข้ าและบริเวณต้ อนรับ
3. ห้ องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้ า ชาย-หญิง/ตู้เก็บเสื้อผ้ าหรือทรัพย์สนิ ของมีค่า
4. ห้ องบริการทุกห้ องตามรายการบริการ (แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์บริการภายใน)
5. ห้ องนํา้ -ห้ องส้ วม แยกส่วนชาย-หญิง
6. อ่างล้ างมือ
7. ห้ องหรือบริเวณเตรียมผลิตภัณฑ์สาํ หรับให้ บริการ
8. ห้ องอบไอนํา้ อบความร้ อน อ่างนํา้ วน บ่อนํา้ ร้ อน บ่อนํา้ เย็น
9. ห้ องเก็บวัสดุอปุ กรณ์
10. บริเวณซักล้ าง
11. บริเวณกําจัดขยะและนํา้ เสีย
12. ห้ องพักพนักงาน
13. อุปกรณ์ปฐมพยาบาล / ถังดับเพลิง
14. พนักงานผู้ให้ บริการใส่เครื่องแบบปฏิบตั งิ านติดป้ ายชื่อ

