สสธ - 4
แบบตรวจมาตรฐานสถานประกอบการนวดเพือ่ สุ ขภาพ
ชื่อสถานประกอบการ…………………...............…….........…..............……สถานที่ต้ งั เลขที่…........................…หมู่ท…
ี่ …………...
ถนน………….....……ตําบล/แขวง…........………อําเภอ/เขต……...............…….จังหวัด……...........…รหัสไปรษณี ย.์ .........................
ชื่อเจ้าของสถานประกอบการ……….....………........……………………โทรศัพท์………........…………โทรสาร……………………
จํานวนผูใ้ ห้บริ การ………………..……..............……..คน พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานทั้งหมด……....…...............…………………..คน
มาตรฐานสถานประกอบการจะต้ องมีมาตรฐานของสถานที่ ผู้ประกอบการ ผู้ให้ บริการ การบริการ และความปลอดภัย ตามทีก่ าํ หนด
ดังต่ อไปนี้
มาตรฐานทีก่ าํ หนดตามประกาศฯ

ผลการตรวจ
ผ่ าน

1. มาตรฐานสถานที่

1.1 ตั้งอยูใ่ นทําเลสะดวก ปลอดภัย
ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ข้อ 13 (1)
1.2 ในกรณี ที่ใช้พ้นื ที่ประกอบกิจการ
นวดเพื่อสุขภาพ ในอาคารเดียวกันกับ
การการประกอบกิจการอื่น ข้อ 13 (2)
1.2.1 ต้องไม่อยูใ่ นอาคารเดียวกัน
สถานบริ การ ตามมาตรา 3 (3)
1.2.2 ต้องแบ่งสถานที่ให้ชดั เจน และ
กิจการอื่นในอาคารนั้นจะต้องไม่รบกวน
ต่อการให้บริ การในกิจการนวดเพื่อ
สุขภาพ
1.3 พื้นที่ภายในสถานประกอบการ
จะต้องไม่มีช่องทางที่ผใู ้ ห้บริ การหรื อ
ผูร้ ับบริ การไปมาหาสู่กนั กับ
สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบริ การ ข้อ 13 (3)
1.4 กรณี มีการให้บริ การหลายลักษณะ
รวมอยูใ่ นอาคารเดียวกันหรื อสถานที่
เดียวกัน ต้องมีการแบ่งสัดส่วนให้
ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนต้องมีพ้นื ที่
และลักษณะตามมาตรฐานของการ
ให้บริ การแต่ละประเภท ข้อ 13 (4)
1.5 การจัดบริ เวณที่ให้บริ การเฉพาะ
บุคคล ต้องไม่มิดชิดหรื อลับตา
จนเกินไป
ข้อ 13 (5)
1.6 พื้นที่ที่ให้บริ การทั้งภายใน ภายนอก
สะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ข้อ 13 (6)
1.7 อาคารทําด้วยวัสดุที่มนั่ คง ถาวร ไม่
ชํารุ ดและไม่มีคราบสิ่ งสกปรก ข้อ 13(7)

ไม่ ผ่าน

ครั้งที่ 1
ข้ อแนะนําเพือ่ แก้ ไข/
ปรับปรุง

ผลการตรวจ
ผ่าน

ไม่ ผ่าน

ครั้งที่ 2
ข้ อแนะนําเพือ่ แก้ ไข/
ปรับปรุง

มาตรฐานทีก่ าํ หนดตามประกาศฯ

ผลการตรวจ
ผ่ าน

1. มาตรฐานสถานที่ (ต่ อ)
1.8 พื้นที่ที่มีการใช้น้ าํ พื้นทําด้วยวัสดุที่
ทําความสะอาดง่าย และไม่ลื่น
ข้อ 13 (8)
1.9 มีแสงสว่างที่เพียงพอในการ
ให้บริ การแต่ละพื้นที่ ข้อ 13 (9)
1.10 มีการระบายอากาศเพียงพอ
ข้อ 13 (10)
1.11 มีการจัดการสิ่ งปฏิกลู มูลฝอยและ
นํ้าเสี ยที่ถูกหลักสุขาภิบาล ข้อ 13 (11)
1.12 มีการควบคุมพาหะนําโรคที่ถูก
หลักสุขาภิบาล ข้อ 13 (12)
1.13 มีหอ้ งอาบนํ้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ
ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้ อผ้าและตูเ้ ก็บเสื้ อผ้าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ และควรแยกส่วน
ชาย-หญิง ข้อ 13 (13)
1.14 ตกแต่งสถานที่โดยไม่มีลกั ษณะที่
ทําให้เสื่ อมเสี ยศีลธรรม หรื อขัดต่อ
วัฒนธรรมและประเพณี อนั ดี
ข้อ 13(14)
1.15 ชื่อสถานประกอบการ
(1) ตรงตามประเภทกิจการและตรงกับ
ชื่อในใบคําร้องฯ และติดตั้งที่ดา้ นหน้า
สถานประกอบการให้มองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน ข้อ 14 (1)
(2) ไม่สื่อความหมายในทางลามก
อนาจาร ขัดต่อความสงบสุขเรี ยบร้อย
ขนบธรรมเนียม ศีลธรรม ข้อ 14 (2)
(3) ชื่อเป็ นภาษาต่างประเทศต้องมี
ภาษาไทยกํากับ ข้อ 14 (3)
(4) ไม่ใช้คาํ หรื อข้อความชักชวน หรื อ
โอ้อวดเกินจริ ง หรื อทําให้เข้าใจว่ามีการ
ให้การบําบัดรักษาโรค ข้อ 14(4)

2. มาตรฐานผู้ประกอบการ

2.1 ควบคุม และดูแลผูใ้ ห้บริ การใน
สถานประกอบการให้บริ การตาม
นโยบายและคู่มือปฏิบตั ิงานโดย
เคร่ งครัด ข้อ 15 (1)

ไม่ ผ่าน

ครั้งที่ 1
ข้ อแนะนําเพือ่ แก้ ไข/
ปรับปรุง

ผลการตรวจ

ผ่าน

ไม่ ผ่าน

ครั้งที่ 2
ข้ อแนะนําเพือ่ แก้ ไข/
ปรับปรุง

มาตรฐานทีก่ าํ หนดตามประกาศฯ

ผลการตรวจ
ผ่ าน

2. มาตรฐานผู้ประกอบการ (ต่ อ)
2.2 เมื่อมีการให้บริ การ รายการใหม่หรื อ
ปรับปรุ งบริ การ/การใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่
มีการจัดทําคู่มือปฏิบตั ิการและพัฒนา
ผูใ้ ห้บริ การสําหรับบริ การนั้น
ข้อ 15 (3)
2.3 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู ้
ให้บริ การอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ข้อ15(4)
2.4 ไม่มีการจัดสถานที่ รู ปภาพ หรื อสื่ อ
ชนิดอื่นใดที่ทาํ ให้ผรู ้ ับบริ การสามารถ
เลือกผูใ้ ห้บริ การได้
ข้อ 15 (5)
2.5 ควบคุมดูแลไม่ให้มีการค้าประเวณี
หรื อการกระทําที่ขดั ต่อกฎหมาย
วัฒนธรรม ศีลธรรม และต้องดูแล
สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และ
สวัสดิการในการทํางานของผูใ้ ห้บริ การ
และพนักงาน และ มีมาตรการป้ องกัน
การถูกล่วงละเมิดจากผูร้ ับบริ การ
ข้อ15(6)และ(10)
2.6 แสดงใบรับรองมาตรฐานและ
เครื่ องหมายสัญลักษณ์ “มาตรฐาน
สบส” ในที่เปิ ดเผยและมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน ข้อ 15 (11) และข้อ 37

3. มาตรฐานผู้ให้ บริการ

3.1 ได้รับการอบรมตามหลักสูตรจาก
สถาบันหรื อสถานศึกษาที่คณะกรรมการ
ตรวจประเมินมาตรฐานฯ รับรอง
ข้อ 16 (1) (ข)
จํานวนผูใ้ ห้บริ การทั้งหมด.................คน
ผ่าน................................................... คน
ไม่ผา่ น.............................................. คน
3.2 ผูใ้ ห้บริ การมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศกําหนด
ข้อ 16(1) (ก)-(จ)

ไม่ ผ่าน

ครั้งที่ 1
ข้ อแนะนําเพือ่ แก้ ไข/
ปรับปรุง

ผลการตรวจ

ผ่าน

ไม่ ผ่าน

ครั้งที่ 2
ข้ อแนะนําเพือ่ แก้ ไข/
ปรับปรุง

มาตรฐานทีก่ าํ หนดตามประกาศฯ

ผลการตรวจ
ผ่ าน

4. มาตรฐานการบริการ

4.1 ผูใ้ ห้บริ การฝึ กหัด มีได้ ไม่ เกินกึง่
หนึ่งของผู้ให้ บริการทีม่ คี ุณสมบัตติ าม
ประกาศ และติดป้ ายชื่อผูใ้ ห้บริ การ
ฝึ กหัดไว้ที่อกเสื้ อ
ข้อ 17 (1)
4.2 มีการบริ การตามหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานการบริ การนวดแต่ละประเภท
ข้อ 17 (2)
เก้าอี้นวดเท้า................................ตัว
เตียงนวดไทย...............................เตียง
เบาะนวดไทย..............................เบาะ
เตียงนวดนํ้ามัน...........................เตียง
อื่นๆ (ระบุ).............................................
...............................................................
4.3 เริ่ มเปิ ดให้บริ การได้ต้ งั แต่เวลา
08.00 น. และปิ ดให้บริ การไม่เกินเวลา
24.00 น. ข้อ 17 (3) (ก)
4.4 มีการแสดงทะเบียนประวัติผู ้
ให้บริ การตามแบบที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด ข้อ 17 (3) (ข)
4.5 ไม่มีเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรื อ
ของมึนเมา ไว้บริ การในสถาน
ประกอบการและเป็ นเขตปลอดบุหรี่
ข้อ 17 (3) (ค)
4.6 การให้บริ การต้องไม่ฝ่าฝื นกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
การประกอบวิชาชีพอื่นตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพทางการแพทย์ กฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล และกฎหมายว่าด้วย
สถานบริ การ ข้อ 17 (3) (ง)
4.7 ไม่มีการโฆษณาที่ทาํ ให้บุคคลทัว่ ไป
เข้าใจว่าสถานประกอบการมีการให้การ
บําบัดรักษาและข้อความโฆษณานั้นต้อง
ไม่เป็ นเท็จหรื อโอ้อวดเกินความเป็ นจริ ง
ข้อ 17 (3) (จ)
4.8 มีการแสดงรายการบริ การและอัตรา
ค่าบริ การไว้ในที่เปิ ดเผยหรื อตรวจสอบ
ได้ ข้อ 17 (3) (ฉ)

ไม่ ผ่าน

ครั้งที่ 1
ข้ อแนะนําเพือ่ แก้ ไข/
ปรับปรุง

ผลการตรวจ

ผ่าน

ไม่ ผ่าน

ครั้งที่ 2
ข้ อแนะนําเพือ่ แก้ ไข/
ปรับปรุง

มาตรฐานทีก่ าํ หนดตามประกาศฯ

ผลการตรวจ
ผ่ าน

4. มาตรฐานการบริการ (ต่ อ)
4.9 ไม่มีการจัดบริ การที่มีรูปแบบการ
ให้บริ การที่อาจเข้าข่ายหรื อฝ่ าฝื น
กฎหมายสถานบริ การหรื อบริ การที่ตอ้ ง
ขออนุญาตเป็ นพิเศษหรื อจัดให้มี
มหรสพอื่นๆ
ข้อ 17 (3) (ช)
4.10 ผูใ้ ห้บริ การไม่ใส่เครื่ องประดับหรื อ
ของมีค่า ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตั ิงาน และต้องแต่งเครื่ องแบบที่
รัดกุม สุภาพ สะอาดเรี ยบร้อย สะดวก
ต่อการปฏิบตั ิงาน มีป้ายชื่อติดไว้ที่
หน้าอกเสื้ อด้านซ้าย
ข้อ16 (2) (ฌ) และ ข้อ17 (3) (ซ)

5. มาตรฐานความปลอดภัย

5.1 มีชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา ข้อ 18 (1)
5.2 มีป้ายหรื อข้อความแสดงหรื อเตือน
ให้ผรู ้ ับบริ การระมัดระวังอันตรายหรื อ
บริ เวณที่เสี่ ยงต่อการเกิดภยันตราย
ข้อ 18 (2)
5.3 มีพนักงานที่มีความรู ้ ความเข้าใจ
และความชํานาญในการใช้อุปกรณ์เป็ น
อย่างดี คอยตรวจตรา ควบคุมดูแลการใช้
อุปกรณ์อบความร้อน อบไอนํ้า
ตลอดจนอุปกรณ์ หรื อบริ การอื่นใดอัน
อาจก่อให้เกิดอันตราย
ข้อ 18(3)
5.4 มีนาฬิกาที่สามารถมองเห็น อ่านเวลา
ได้โดยง่ายและชัดเจนจากจุดที่มีบริ การ
อบความร้อน อบไอนํ้า
ข้อ 18 (4)
5.5 มีระบบฉุกเฉิ นสําหรับการบริ การอบ
ความร้อน อบไอนํ้า ซึ่งสามารถหยุดการ
ทํางานของอุปกรณ์ดงั กล่าวได้โดย
อัตโนมัติและเข้าถึงได้โดยง่ายและ
สะดวก ข้อ 18 (5)

ไม่ ผ่าน

ครั้งที่ 1
ข้ อแนะนําเพือ่ แก้ ไข/
ปรับปรุง

ผลการตรวจ

ผ่าน

ไม่ ผ่าน

ครั้งที่ 2
ข้ อแนะนําเพือ่ แก้ ไข/
ปรับปรุง

มาตรฐานทีก่ าํ หนดตามประกาศฯ

ผลการตรวจ
ผ่ าน

5. มาตรฐานความปลอดภัย (ต่ อ)
5.6 บริ เวณที่มีบริ การอบความร้อน
อบไอนํ้า ต้องมีเครื่ องวัดอุณหภูมิ
เครื่ องควบคุมอุณหภูมิอตั โนมัติ และ
เครื่ องตั้งเวลาที่พนักงานสามารถปรับ
และควบคุมความปลอดภัยได้ ข้อ 18 (6)
5.7 ระมัดระวังมิให้ผมู ้ ีความเสี่ ยงจาก
อายุหรื อภาวะโรคประจําตัวมาใช้บริ การ
อันอาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ 18 (7)
5.8 ผ้า อุปกรณ์และเครื่ องมือทุกชนิดเมื่อ
ให้บริ การแล้ว ต้องซักหรื อล้างทําความ
สะอาดอย่างถูกสุขลักษณะก่อนนํา
กลับมาใช้บริ การครั้งต่อไป และการ
บริ การที่มีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ
ต้องผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อที่สามารถฆ่า
และควบคุมเชื้อได้ไม่นอ้ ยกว่าเทคนิค
การปลอดเชื้อข้อ 18 (8)
5.9 ผูใ้ ห้บริ การต้องสวมอุปกรณ์ที่ถูก
สุขลักษณะในขณะให้บริ การที่มีการ
หายใจรดบริ เวณใบหน้าผูร้ ับบริ การ
ข้อ 18 (9)
5.10 มีการดําเนินการป้ องกันการติดเชื้อ
ที่เหมาะสม ข้อ 18 (10)
5.11 มีระบบป้ องกันอัคคีภยั ในสถาน
ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร ข้อ 18 (11)

ไม่ ผ่าน

ครั้งที่ 1
ข้ อแนะนําเพือ่ แก้ ไข/
ปรับปรุง

ผลการตรวจ

ผ่าน

ไม่ ผ่าน

ครั้งที่ 2
ข้ อแนะนําเพือ่ แก้ ไข/
ปรับปรุง

สรุ ปผลการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ และข้ อแนะนําเพือ่ แก้ ไข/ปรับปรุ ง
โดยคณะอนุกรรมการตรวจและประเมินสถานประกอบการ
ครั้งที่ 1 วันที.่ .........เดือน...................พ.ศ...............
ครั้งที่ 2 วันที.่ .........เดือน.........................พ.ศ...........

ผลการตรวจเบือ้ งต้ น

ผ่าน
ไม่ ผ่าน
ผ่าน แบบมีเงือ่ นไขทีต่ ้ องปรับปรุง
ข้ อแนะนํา......................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
....................................................................... .............................
....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
........................................................................... ..........................
...................................................................................................
...................................................................................................
กําหนดเวลาการจัดส่งเอกสาร/หลักฐานภายใน.........................วัน
กําหนดเวลาการตรวจครั้งต่อไปภายใน.....................................วัน
รายชื่อคณะอนุกรรมการตรวจและประเมินสถานประกอบการ

ผลการตรวจเบือ้ งต้ น

ผ่าน
ไม่ ผ่าน
ผ่าน แบบมีเงือ่ นไขทีต่ ้ องปรับปรุง
ข้ อแนะนํา......................................................................................
........................................................ ...............................................
......................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
.....................................................................................................
......................................................... ............................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
กําหนดเวลาการจัดส่งเอกสาร/หลักฐานภายใน.........................วัน
กําหนดเวลาการตรวจครั้งต่อไปภายใน.....................................วัน
รายชื่อคณะอนุกรรมการตรวจและประเมินสถานประกอบการ

ลงชื่อ ........................................................... อนุกรรมการตรวจ ฯ ลงชื่อ ........................................................... อนุกรรมการตรวจ ฯ
(
)
(
)
ตําแหน่ง..............................................................................
ตําแหน่ง..............................................................................
ลงชื่อ ........................................................... อนุกรรมการตรวจ ฯ ลงชื่อ ........................................................... อนุกรรมการตรวจ ฯ
(
)
(
)
ตําแหน่ง..............................................................................
ตําแหน่ง..............................................................................
ลงชื่อ ........................................................... อนุกรรมการตรวจ ฯ ลงชื่อ ........................................................... อนุกรรมการตรวจ ฯ
(
)
(
)
ตําแหน่ง..............................................................................
ตําแหน่ง..............................................................................
ข้าพเจ้าผูป้ ระกอบกิจการ / ผูร้ ับการตรวจสถานประกอบการ
ได้รับทราบผลการตรวจ ประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพหรื อเพื่อเสริ มสวยแล้ว และขอรับรองว่า
คณะอนุกรรมการตรวจและประเมินสถานประกอบการมิได้ทาํ ให้
ทรัพย์สินของสถานประกอบเสี ยหาย สูญเสี ยหรื อเสื่ อมค่าแต่
ประการใด

ข้าพเจ้าผูป้ ระกอบกิจการ / ผูร้ ับการตรวจสถานประกอบการ
ได้รับทราบผลการตรวจ ประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพหรื อเพื่อเสริ มสวยแล้ว และขอรับรองว่า
คณะอนุกรรมการตรวจและประเมินสถานประกอบการมิได้ทาํ ให้
ทรัพย์สินของสถานประกอบเสี ยหาย สูญเสี ยหรื อเสื่ อมค่าแต่
ประการใด

ลงชื่อ ......................................... ผูป้ ระกอบกิจการ/ผูร้ ับการตรวจ ลงชื่อ ......................................... ผูป้ ระกอบกิจการ/ผูร้ ับการตรวจ
(
)
(
)
วันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ.....................
วันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ.....................

