
แบบตรวจมาตรฐานสถานประกอบการสปาเพือ่สุขภาพ 

ช่ือสถานประกอบการ…………………...............…….........…..............……สถานท่ีตั้งเลขท่ี…........................…หมู่ท่ี……………... 

ถนน………….....……ตาํบล/แขวง…........………อาํเภอ/เขต……...............…….จงัหวดั……...........…รหสัไปรษณีย.์......................... 

ช่ือเจา้ของสถานประกอบการ……….....………........……………………โทรศพัท…์……........…………โทรสาร…………………… 

จาํนวนผูใ้หบ้ริการ………………..……..............……..คน พนกังานผูป้ฏิบติังานทั้งหมด……....…...............…………………..คน 

มาตรฐานสถานประกอบการจะต้องมมีาตรฐานของสถานที ่ ผู้ดาํเนินการ  ผู้ให้บริการ  การบริการ  และความปลอดภัย  ตามทีก่าํหนด 

ดงัต่อไปนี ้

 

มาตรฐานทีก่าํหนดตามประกาศฯ 

คร้ังที ่1    คร้ังที ่2    

ผลการตรวจ ข้อแนะนําเพือ่แก้ไข/ ผลการตรวจ ข้อแนะนําเพือ่แก้ไข/ 

 ผ่าน ไม่ผ่าน ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน ปรับปรุง 

1. มาตรฐานสถานที่ 

1.1  ตั้งอยูใ่นทาํเลสะดวก ปลอดภยั ไม่

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ไม่อยูใ่กลชิ้ด         

ศาสนสถานในระยะท่ีจะก่อใหเ้กิด

ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติั

ศาสนกิจ        ขอ้ 5 (1) 

  

 

 

 

   

1.2 ในกรณีท่ีใชพ้ื้นท่ีประกอบกิจการ 

สปา ในอาคารเดียวกนักบัการประกอบ

กิจการอ่ืน  ขอ้ 5 (2)   

1.2.1 ตอ้งไม่อยูใ่นอาคารเดียวกนักบั        

สถานบริการ  ตามมาตรา 3 (3)   

   

 

 

   

1.2.2 ตอ้งแบ่งสถานท่ีใหช้ดัเจน และ

กิจการอ่ืนในอาคารนั้นจะตอ้งไม่รบกวน

ต่อการใหบ้ริการในกิจการสปาเพ่ือ

สุขภาพ   

      

1.3 พ้ืนท่ีภายในสถานประกอบการ 

จะตอ้งไม่มีช่องทางท่ีผูใ้หบ้ริการหรือ

ผูรั้บบริการไปมาหาสู่กนักบัสถาน

บริการตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ 

ขอ้ 5 (3)  

      

1.4 กรณีมีการใหบ้ริการหลายลกัษณะ 

รวมอยูใ่นอาคารเดียวกนัหรือสถานท่ี

เดียวกนั  ตอ้งมีการแบ่งสดัส่วนให้

ชดัเจน  และแต่ละสดัส่วนตอ้งมีพ้ืนท่ี

และลกัษณะตามมาตรฐานของการ

ใหบ้ริการแต่ละประเภท     ขอ้ 5 (4) 

      

1.5  การจดับริเวณท่ีใหบ้ริการเฉพาะ

บุคคล ตอ้งไม่มิดชิดหรือลบัตา

จนเกินไป            ขอ้  5 (5)  

      

1.6 พ้ืนท่ีท่ีใหบ้ริการทั้งภายใน  ภายนอก

สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย   ขอ้ 5 (6) 

      

สสธ - 3 



 

มาตรฐานทีก่าํหนดตามประกาศฯ 

คร้ังที ่1    คร้ังที ่2    

ผลการตรวจ ข้อแนะนําเพือ่แก้ไข/ ผลการตรวจ ข้อแนะนําเพือ่แก้ไข/ 

 ผ่าน ไม่ผ่าน ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน ปรับปรุง 

1. มาตรฐานสถานที ่(ต่อ) 

1.7 อาคารทาํดว้ยวสัดุท่ีมัน่คง ถาวร ไม่

ชาํรุดและไม่มีคราบส่ิงสกปรก ขอ้ 5 (7) 

      

1.8 พ้ืนท่ีท่ีมีการใชน้ํ้ า พ้ืนทาํดว้ยวสัดุท่ี

ทาํความสะอาดง่าย และไม่ล่ืน  ขอ้ 5 (8) 

      

1.9 มีแสงสวา่งท่ีเพียงพอในการ

ใหบ้ริการแต่ละพ้ืนท่ี ขอ้ 5 (9) 

      

1.10 มีการระบายอากาศเพียงพอ          

ขอ้ 5 (10) 

      

1.11 มีการจดัการส่ิงปฏิกลูมูลฝอยและ

นํ้ าเสียท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล  ขอ้ 5 (11) 

      

1.12 มีการควบคุมพาหะนาํโรคท่ีถูก

หลกัสุขาภิบาล ขอ้ 5 (12) 

      

1.13 มีหอ้งอาบนํ้ า หอ้งสว้ม อ่างลา้งมือ 

หอ้งผลดัเปล่ียนเส้ือผา้และตูเ้ก็บเส้ือผา้ท่ี

สะอาดถูกสุขลกัษณะ และควรแยกส่วน

ชาย-หญิง ขอ้ 5 (13) 

      

1.14 ตกแต่งสถานท่ีโดยไม่มีลกัษณะท่ี

ทาํใหเ้ส่ือมเสียศีลธรรม หรือขดัต่อ

วฒันธรรมและประเพณีอนัดี  ขอ้ 5 (14) 

      

1.15  ช่ือสถานประกอบการ 

(1) ตรงตามประเภทกิจการและตรงกบั

ช่ือในใบคาํร้องฯ  และติดตั้งท่ีดา้นหนา้    

สถานประกอบการใหม้องเห็นไดอ้ยา่ง

ชดัเจน  ขอ้ 6 (1) 

      

(2)  ไม่ส่ือความหมายในทางลามก 

อนาจาร ขดัต่อความสงบสุขเรียบร้อย 

ขนบธรรมเนียม  ศีลธรรม ขอ้ 6 (2) 

      

(3)  ช่ือเป็นภาษาต่างประเทศตอ้งมี

ภาษาไทยกาํกบั ขอ้ 6(3) 

      

(4)  ไม่ใชค้าํหรือขอ้ความชกัชวน หรือ    

โออ้วดเกินจริง หรือทาํใหเ้ขา้ใจวา่มีการ

ใหก้ารบาํบดัรักษาโรค ขอ้ 6(4) 

      

2. มาตรฐานผู้ดําเนินการ 

2.1ผา่นการประเมินความรู้ความสามารถ

ตามท่ีคณะกรรมการตรวจและประเมิน

มาตรฐานฯ กาํหนด        ขอ้ 7 (1) (ง) 

 

   

 

 

 

 

   



 

มาตรฐานทีก่าํหนดตามประกาศฯ 

คร้ังที ่1    คร้ังที ่2    

ผลการตรวจ ข้อแนะนําเพือ่แก้ไข/ ผลการตรวจ ข้อแนะนําเพือ่แก้ไข/ 

 ผ่าน ไม่ผ่าน ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน ปรับปรุง 

2. มาตรฐานผู้ดาํเนินการ (ต่อ) 

ช่ือ- สกลุ  ..............................................

เลขท่ีใบรับรอง...................................... 

วนัท่ีออกใบรับรอง................................. 

 

2.2 ควบคุมดูแลกิจการของสถาน

ประกอบการโดยใกลชิ้ด  ไม่เป็น

ผูด้าํเนินการสถานประกอบการแห่งอ่ืน  

และควบคุมดูแลผูใ้หบ้ริการใน        

สถานประกอบการ  ใหบ้ริการตาม

นโยบายและคู่มือปฏิบติังานโดย

เคร่งครัด      ขอ้ 7 (2)  และขอ้ 8(1) 

      

2.3 เม่ือมีการใหบ้ริการ รายการใหม่หรือ

ปรับปรุงบริการ/การใชผ้ลิตภณัฑใ์หม่           

มีการจดัทาํคู่มือปฏิบติัการและพฒันา     

ผูใ้หบ้ริการสาํหรับบริการนั้น  ขอ้ 8 (3)   

      

2.4 ประเมินผลการปฏิบติังานของผู ้

ใหบ้ริการอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  ขอ้ 8(4) 

      

2.5 ไม่มีการจดัสถานท่ี รูปภาพ หรือส่ือ

ชนิดอ่ืนใดท่ีทาํใหผู้รั้บบริการสามารถ

เลือกผูใ้หบ้ริการได ้   ขอ้ 8 (5) 

      

2.6 ควบคุมดูแลไม่ใหมี้การคา้ประเวณี

หรือการกระทาํท่ีขดัต่อกฎหมาย  

วฒันธรรม ศีลธรรม และตอ้งดูแล   

สวสัดิภาพ  ความปลอดภยั  และ

สวสัดิการในการทาํงานของผูใ้หบ้ริการ

และพนกังาน  และ มีมาตรการป้องกนั

การถูกล่วงละเมิดจากผูรั้บบริการ         

ขอ้ 8 (6) และ(10) 

      

2.7  แสดงใบรับรองมาตรฐานและ

เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์  “มาตรฐาน

สบส” ในท่ีเปิดเผยและมองเห็นไดอ้ยา่ง

ชดัเจน    ขอ้ 8 (11)  และขอ้ 37 

      

3. มาตรฐานผู้ให้บริการ 

3.1 ไดรั้บการอบรมตามหลกัสูตรจาก

สถาบนัหรือสถานศึกษาท่ีคณะกรรมการ

ตรวจและประเมินมาตรฐานฯ รับรอง 

ขอ้10(1) (ข) 

 

   

 

 

 

 

 

   



 

มาตรฐานทีก่าํหนดตามประกาศฯ 

คร้ังที ่1    คร้ังที ่2    

ผลการตรวจ ข้อแนะนําเพือ่แก้ไข/ ผลการตรวจ ข้อแนะนําเพือ่แก้ไข/ 

 ผ่าน ไม่ผ่าน ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน ปรับปรุง 

3. มาตรฐานผู้ให้บริการ (ต่อ) 

จาํนวนผูใ้หบ้ริการทั้งหมด.................คน 

ผา่น................................................... คน

ไม่ผา่น............................................. คน 

 

3.2 ผูใ้หบ้ริการมีคุณสมบติัและไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศกาํหนด  

ขอ้ 10 (1) (ก)-(จ)   

      

4. มาตรฐานการบริการ 

4.1  ผูใ้หบ้ริการฝึกหดั มไีด้ไม่เกนิกึง่

หนึ่งของผู้ให้บริการทีม่คุีณสมบัตติาม

ประกาศ และติดป้ายช่ือผูใ้หบ้ริการ

ฝึกหดัไวท่ี้อกเส้ือ       ขอ้ 11 (1) 

      

4.2 มีบริการหลกัประกอบดว้ย การนวด

เพ่ือสุขภาพ  การใชน้ํ้ าเพ่ือสุขภาพ และ

ใหมี้บริการอ่ืนอีก 3 รายการเป็นอยา่ง

นอ้ย  ขอ้ 11 (2) 

การนวดเพ่ือสุขภาพ 

เกา้อ้ีนวดเทา้................................ตวั 

เตียงนวดไทย...............................เตียง 

เบาะนวดไทย..............................เบาะ 

เตียงนวดนํ้ ามนั...........................เตียง 

เตียงนวดหนา้............................. เตียง 

อ่ืนๆ (ระบุ )............................................  

........................................................ 

การใชน้ํ้ าเพ่ือสุขภาพ 

อ่างนํ้ าวน......................... ...........อ่าง 

อ่างแช่ตวั.................................... อ่าง 

ตูอ้บไอนํ้ า.................................. .ตู ้

ตูอ้บซาวน่า.................................ตู ้

อ่ืนๆ (ระบุ )............................................  

.................................. .........................  

บริการเสริม 

อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................  

............................................................. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4.3 เร่ิมเปิดใหบ้ริการไดต้ั้งแตเ่วลา   

08.00 น. และปิดใหบ้ริการไม่เกินเวลา 

24.00 น.     ขอ้ 11 (3) (ก) 

      



 

มาตรฐานทีก่าํหนดตามประกาศฯ 

คร้ังที ่1    คร้ังที ่2    

ผลการตรวจ ข้อแนะนําเพือ่แก้ไข/ ผลการตรวจ ข้อแนะนําเพือ่แก้ไข/ 

 ผ่าน ไม่ผ่าน ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน ปรับปรุง 

4. มาตรฐานการบริการ (ต่อ) 

4.4 มีการแสดงทะเบียนประวติัผู ้

ใหบ้ริการตามแบบท่ีกระทรวง

สาธารณสุขกาํหนด  ขอ้ 11 (3) (ข) 

      

4.5 มีทะเบียนประวติัผูรั้บบริการตาม

แบบท่ีกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด    

ขอ้11 (3) (ค) 

      

4.6 ไม่มีเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลห์รือ

ของมึนเมาไวบ้ริการในสถาน

ประกอบการและเป็นเขตปลอดบุหร่ี   

ขอ้ 11 (3) (ง) 

      

4.7  การใหบ้ริการตอ้งไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย

วา่ดว้ยการประกอบโรคศิลปะ            

การประกอบวชิาชีพอ่ืนตามกฎหมายวา่

ดว้ยวชิาชีพทางการแพทย ์  กฎหมายวา่

ดว้ยสถานพยาบาล  และกฎหมายวา่ดว้ย

สถานบริการ         ขอ้  11 (3) (จ) 

      

4.8 ไม่มีการโฆษณาท่ีทาํใหบุ้คคลทัว่ไป

เขา้ใจวา่สถานประกอบการมีการใหก้าร

บาํบดัรักษาและขอ้ความโฆษณานั้นตอ้ง

ไม่เป็นเท็จหรือโออ้วดเกินความเป็นจริง   

ขอ้  11 (3) (ฉ) 

      

4.9 มีการแสดงรายการบริการและอตัรา

ค่าบริการไวใ้นท่ีเปิดเผยหรือตรวจสอบ

ได ้ ขอ้  11 (3) (ช) 

      

4.10 ไม่มีการจดับริการท่ีมีรูปแบบการ

ใหบ้ริการท่ีอาจเขา้ข่ายหรือฝ่าฝืน

กฎหมายสถานบริการหรือบริการท่ีตอ้ง

ขออนุญาตเป็นพิเศษหรือจดัใหมี้

มหรสพอ่ืนๆ ขอ้ 11 (3) (ซ) 

      

4.11 ผูใ้หบ้ริการไม่ใส่เคร่ืองประดบัหรือ

ของมีค่า ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏิบติังาน  และตอ้งแต่งเคร่ืองแบบท่ี

รัดกมุ สุภาพ สะอาดเรียบร้อย สะดวก

ต่อการปฏิบติังาน  มีป้ายช่ือติดไวท่ี้

หนา้อกเส้ือดา้นซา้ย        ขอ้10(2) (ฌ) 

และขอ้11(3)(ฌ) 

 

   

 

 

   



 

มาตรฐานทีก่าํหนดตามประกาศฯ 

คร้ังที ่1    คร้ังที ่2    

ผลการตรวจ ข้อแนะนําเพือ่แก้ไข/ ผลการตรวจ ข้อแนะนําเพือ่แก้ไข/ 

 ผ่าน ไม่ผ่าน ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน ปรับปรุง 

5. มาตรฐานความปลอดภัย 

5.1 มีชุดปฐมพยาบาลท่ีพร้อมใชง้านได้

ตลอดเวลา  ขอ้  12 (1) 

      

5.2 มีป้ายหรือขอ้ความแสดงหรือเตือน

ใหผู้รั้บบริการระมดัระวงัอนัตรายหรือ

บริเวณท่ีเส่ียงต่อการเกิดภยนัตราย      

ขอ้  12 (2) 

      

5.3 มีพนกังานท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ

และความชาํนาญในการใชอุ้ปกรณ์เป็น

อยา่งดี คอยตรวจตรา ควบคุมดูแลการใช้

อุปกรณ์อบความร้อน อบไอนํ้ า  อ่าง

นํ้ าวนตลอดจนอุปกรณ์  หรือบริการ   

อ่ืนใดอนัอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย  

ขอ้12(3) 

      

5.4 มีนาฬิกาท่ีสามารถมองเห็น อ่านเวลา

ไดโ้ดยง่ายและชดัเจนจากจุดท่ีมีบริการ

อบความร้อน อบไอนํ้ าและอ่างนํ้ าวน    

ขอ้12 (4) 

      

5.5 มีระบบฉุกเฉินสาํหรับการบริการอบ

ความร้อน อบไอนํ้ าและอ่างนํ้ าวน ซ่ึง

สามารถหยดุการทาํงานของอุปกรณ์

ดงักล่าวไดโ้ดยอตัโนมติัและเขา้ถึงได้

โดยง่ายและสะดวก   

ขอ้  12 (5) 

      

5.6 บริเวณท่ีมีบริการอบความร้อน     

อบไอนํ้ าและอ่างนํ้ าวน ตอ้งมีเคร่ืองวดั

อุณหภูมิ  เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ

อตัโนมติั และเคร่ืองตั้งเวลาท่ีพนกังาน

สามารถปรับและควบคุมความปลอดภยั

ได ้ ขอ้  12 (6) 

      

5.7 มีระบบคดักรองผูรั้บบริการท่ีอาจมี

ความเส่ียงต่อการใชบ้ริการในบางแผนก 

เช่น สตรีมีครรภ ์  ผูป่้วยความดนั 

โลหิตสูง เป็นตน้  ขอ้  12 (7) 

      

5.8 มีการควบคุมดูแลคุณภาพนํ้ าหรือ

อุปกรณ์การใชน้ํ้ าอ่ืนใดสาํหรับ

ใหบ้ริการ   ขอ้  12 (8) 

 

      



 

มาตรฐานทีก่าํหนดตามประกาศฯ 

คร้ังที ่1    คร้ังที ่2    

ผลการตรวจ ข้อแนะนําเพือ่แก้ไข/ ผลการตรวจ ข้อแนะนําเพือ่แก้ไข/ 

 ผ่าน ไม่ผ่าน ปรับปรุง ผ่าน ไม่ผ่าน ปรับปรุง 

5. มาตรฐานความปลอดภัย (ต่อ) 

5.9 ผา้ อุปกรณ์และเคร่ืองมือทุกชนิดเม่ือ

ใหบ้ริการแลว้ตอ้งซกัหรือลา้งทาํความ

สะอาดอยา่งถูกสุขลกัษณะก่อนนาํ

กลบัมาใชบ้ริการคร้ังต่อไป และการ

บริการท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือ ตอ้ง

ผา่นกรรมวธีิการฆ่าเช้ือท่ีสามารถฆ่าและ

ควบคุมเช้ือไดไ้ม่นอ้ยกวา่เทคนิคการ

ปลอดเช้ือขอ้  12 (9) 

      

5.10 ผูใ้หบ้ริการตอ้งสวมอุปกรณ์ท่ีถูก

สุขลกัษณะในขณะใหบ้ริการท่ีมีการ

หายใจรดบริเวณใบหนา้ผูรั้บบริการ     

ขอ้  12 (10) 

      

5.11 มีการดาํเนินการป้องกนัการติดเช้ือ

ท่ีเหมาะสม  ขอ้  12 (11) 

      

5.12 มีระบบป้องกนัอคัคีภยัในสถาน

ประกอบการตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ควบคุมอาคาร  ขอ้  12 (12) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ และข้อแนะนําเพือ่แก้ไข/ปรับปรุง  

โดยคณะอนุกรรมการตรวจและประเมินสถานประกอบการ   

คร้ังที ่1     วนัที.่.........เดือน...................พ.ศ............... คร้ังที่  2     วนัที.่.........เดือน.........................พ.ศ........... 

ผลการตรวจเบือ้งต้น                  ผ่าน                        ไม่ผ่าน  

                                                 ผ่าน แบบมเีงือ่นไขทีต้่องปรับปรุง                         

ข้อแนะนํา............................................................ .......................... 

....................................................................................................... 

...................................................................................................... 

............................................... ..................................................... 

.................................................................................................... 

.....................................................................................................  

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

................................................... .................................................. 

...................................................................................................  

...................................................................................................  

กาํหนดเวลาการจดัส่งเอกสาร/หลกัฐานภายใน.........................วนั 

กาํหนดเวลาการตรวจคร้ังต่อไปภายใน.....................................วนั 

รายช่ือคณะอนุกรรมการตรวจและประเมินสถานประกอบการ 
 

ลงช่ือ ........................................................... อนุกรรมการตรวจ ฯ                      

         (                                                           )  

ตาํแหน่ง..............................................................................  
 

ลงช่ือ ...........................................................  อนุกรรมการตรวจ ฯ                      

         (                                                           )  

ตาํแหน่ง..............................................................................  
 

ลงช่ือ .................................................... ....... อนุกรรมการตรวจ ฯ                     

         (                                                           )  

ตาํแหน่ง..............................................................................  
 

       ขา้พเจา้ผูป้ระกอบกิจการ / ผูรั้บการตรวจสถานประกอบการ

ไดรั้บทราบผลการตรวจ  ประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยแลว้  และขอรับรองวา่

คณะอนุกรรมการตรวจและประเมินสถานประกอบการมิไดท้าํให้

ทรัพยสิ์นของสถานประกอบเสียหาย  สูญเสียหรือเส่ือมค่าแต่

ประการใด 
 

ลงช่ือ ................................. ........ ผูป้ระกอบกิจการ/ผูรั้บการตรวจ                 

        (                                           )              

   วนัท่ี ........... เดือน ........................ พ.ศ.....................    

ผลการตรวจเบือ้งต้น                  ผ่าน                        ไม่ผ่าน 

                                                 ผ่าน แบบมเีงือ่นไขทีต้่องปรับปรุง                         

ข้อแนะนํา......................................................................................  

................................ ....................................................................... 

...................................................................................................... 

................................................................................. ................... 

.................................................................................................... 

..................................................................................................... 

................................. .................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................... ................ 

...................................................................................................  

...................................................................................................  

กาํหนดเวลาการจดัส่งเอกสาร/หลกัฐานภายใน.........................วนั 

กาํหนดเวลาการตรวจคร้ังต่อไปภายใน.....................................วนั 

รายช่ือคณะอนุกรรมการตรวจและประเมินสถานประกอบการ 
 

ลงช่ือ ........................................................... อนุกรรมการตรวจ ฯ                      

         (                                                           )  

ตาํแหน่ง..............................................................................  
 

ลงช่ือ ........................................................... อนุกรรมการตรวจ ฯ                      

         (                                                           )  

ตาํแหน่ง..............................................................................  
 

ลงช่ือ ........................................................... อนุกรรมการตรวจ ฯ                     

         (                                                           )  

ตาํแหน่ง..............................................................................  
 

       ขา้พเจา้ผูป้ระกอบกิจการ / ผูรั้บการตรวจสถานประกอบการ

ไดรั้บทราบผลการตรวจ  ประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยแลว้  และขอรับรองวา่

คณะอนุกรรมการตรวจและประเมินสถานประกอบการมิไดท้าํให้

ทรัพยสิ์นของสถานประกอบเสียหาย  สูญเสียหรือเส่ือมค่าแต่

ประการใด 
 

ลงช่ือ ......................................... ผูป้ระกอบกิจการ/ผูรั้บการตรวจ                 

        (                                           )              

   วนัท่ี ........... เดือน ........................ พ.ศ.....................    



 


	มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศฯ

