ขออนุญาตรายใหม
ขอตออายุใบอนุญาต

แบบตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการ สปา
ชื่อสถานประกอบการ…………………...............…….........…...................สถานที่ตั้งเลขที…่ ............................................…...................
ถนน………………..………ตําบล/แขวง…..................…อําเภอ/เขต……................…….จังหวัด…….................รหัสไปรษณีย..................
พื้นที่บริการ .................................................ตารางเมตร
ชื่อผูประกอบกิจการ……….....……………………..........……………………….……โทรศัพท………........…………โทรสาร…….……………………..

ขอมูลทั่วไปสถานประกอบการ การบรรยายลักษณะสถานประกอบการ..........................................................................
............................................................................................................................................................................................
การใหบริการในสถานประกอบการ
 นวดเทา เกาอี้นวดเทา....................ตัว
 นวดไทย เตียงนวดไทย.................เตียง……………..…หอง
 นวดไทย เบาะนวดไทย.................เบาะ…………..……หอง
 นวดน้ํามัน เตียงนวดน้ํามัน..........เตียง………..……...หอง
 นวดหนา เตียงนวดหนา..............เตียง………………...หอง
 อื่นๆ(ระบุ)......................................................................
บริการอื่นอีกอยางนอย 3 อยาง ไดแก
 (๑) การขัดผิวกาย
 (๒) การขัดผิวหนา
 (๓) การใชผาหมรอน
 (๔) การทําความสะอาดผิวกาย
 (๕) การทําความสะอาดผิวหนา
 (๖) การทําสมาธิ
 (๗) การนวดหนา
 (๘) การบริการอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 (๙) การบํารุงผิวกาย
 (๑๐) การบํารุงผิวหนา
ผลการตรวจประเมิน

การใชน้ําเพื่อสุขภาพ
 อางน้ําวน..........................อาง…………..........……หอง
 อางแชตัว...........................อาง………..........………หอง
 ตูอบไอน้ํา...........................ตู… ……...........…………หอง
 Vichy Shower....................เตียง……………...........หอง
 Jet Shower.........................เตียง……..........……….หอง
 อื่นๆ(ระบุ)..................................................................

 (๑๑) การประคบดวยความเย็น
 (๑๒) การประคบดวยหินรอน
 (๑๓) การปรับสภาพผิวหนา
 (๑๔) การแปรงผิว
 (๑๕) การพอกผิวกาย
 (๑๖) การพอกผิวหนา
 (๑๗) การพันตัว
 (๑๘) การพันรอน
 (๑๙) การอบซาวนา
 (๒๐) การอบไอน้ํา

มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ขอสังเกตเพิ่มเติม

ดานสถานที่
1.ชื่อสถานประกอบการ ตองดําเนินการ ดังนี้
1.1 ต อ งเป น อั ก ษรภาษาไทย หากมี ชื่ อ - บริเวณดานหนาหรือนอกตัวอาคารสามารถ
ภาษาต างประเทศ ขนาดตั ว อัก ษรต องเล็ ก มองเห็นปายชื่อสถานประกอบการและเลขที่ตั้ง
กว า อั ก ษรภาษาไทย พร อมทั้ งระบุ ประเภท ไดชัดเจนและเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
กิ จการ ตามที่ ขออนุ ญ าตไว ในป ายเดี ยวกั น - ต อ งแสดงเลขที่ ตั้ ง สถานประกอบการ
อยางนอย 1 ปาย
ด า นหน า อาคาร ที่ ส ามารถมองเห็ น ได
อยางชัดเจนจากภายนอกไวดวย
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 (๒๑) การอาบดวยทรายรอน
 (๒๒) ชิบอล
 (๒๓) ไทเก็ก
 (๒๔) ไทชิ
 (๒๕) พิลาทิส
 (๒๖) ฟตบอล
 (๒๗) โยคะ
 (๒๘) ฤาษีดัดตน
 (๒๙) แอโรบิก

ขอเท็จจริง/ขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง

มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1.2 ไมมีลักษณะโออวดเกินความจริง หรือ
ทําใหเขาใจวามีการบําบัดรักษาโรค
1.3 ไมสื่อความหมายในทางลามก อนาจาร
หรือขัดตอความสงบเรียบรอยขนบธรรมเนียม
ศีลธรรมอันดีงาม
1.4 ไมอางอิงสถาบันพระมหากษัตริยเวนแต
ไดรับพระบรมราชานุญาตหรือพระราชานุญาต
1.5 ภายในจังหวัดเดียวกัน ชือ่ ตองไมซ้ํากัน
ยกเวนเปนผูป ระกอบการเดียวกัน
1.6 ติดปายชื่อไวดานหนาอาคารที่สามารถ
มองเห็นไดชัดเจน
2.ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ ตอง
ดําเนินการ ดังนี้
22.1 ถามีกิจการอื่นอยูในอาคารเดียวกันตอง
แบงเขตพื้นที่ใหชัดเจน และตองไมใชสถานบริการ
ที่เปนสถานอาบน้ํา นวดหรืออบตัว
22.2 ถามีบริการหลายประเภท ตองแบงแยก
สัดสวนชัดเจนและเปนไปตามมาตรฐานของ
การใหบริการนั้นๆ
22.3 สถานประกอบการตองไมมีชองทางที่
ผู ให บ ริ ก ารหรื อ ผู รั บ บริ ก ารไปมาหาสู กั บ
สถานบริการ
2.4 ถามีการใชน้ําในการใหบริการพื้นผิว
ตองทําดวยวัสดุกันลืน่
22.5 พื้นที่ใหบริการตองมีแสงสวางและการ
ระบายอากาศที่เพียงพอ และไมมีกลิ่นอับทึบ
22.6 บริเวณใหบริการเฉพาะบุคคลตองไม
มิดชิดหรือลับตาจนเกินไป
22.7 มีการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และ
น้ําเสียที่เหมาะสม
22.8 มีระบบการควบคุมพาหะนําโรคตาม
หลักสุขาภิบาล
22.9 การตกแตงสถานที่ ตองไมทําใหเสื่อม
เสียศีลธรรม หรือขัดตอวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดี
2.10 จัดเปนสถานที่ปลอดบุหรี่

ขอสังเกตเพิ่มเติม

- อาคารสถานประกอบการมีความมั่นคงและ
ตั้ งอยู ในทํ าเลที่ มี ค วามเหมาะสม สะดวก
ปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
- หองบริการและอุปกรณบริการตามรายการ
บริการแบงเปนสัดสวนชัดเจน สะอาด และ
เปนไปตามมาตรฐานของการบริการแตละ
ประเภท เชน ระยะหางระหวางเตียง ขนาด
เตี ย ง/เบาะ ความสู งของเตี ย งนวดน้ํ า มั น
วัสดุหุมเบาะ/หมอน เปนตน
- สถานประกอบการมีตองมีทางเดินที่สะดวก
และไมมีสิ่งกีดขวางในบริเวณพื้นที่ใหบริการ
- หองบริการที่ใชน้ํา พื้ นผิวจะต องเป นวัส ดุ
กั น ลื่ น หรื อ มี วั ส ดุ กั น ลื่ น เช น ผ า ยางหรื อ
วัสดุกันลื่นอื่นๆ
- หองบริการมีแสงสวางเพียงพอ
- กรณีที่มีกลิ่นอับทึบตองมีพัดลมดูดอากาศ
หรือหนาตางที่สามารถเปดระบายอากาศได
- ประตู เข าห องบริ การไม มี กลอนประตู หรื อไม
สามารถปดล็อกได หรือควรมีมานกั้น
- มีถังขยะที่ มีฝาปดในหองน้ํา หองครัวและ
หองเตรียมผลิตภัณฑ
- มี บ ริ เวณพื้ น ที่ กํ า จั ด ขยะและน้ํ า เสี ย ที่ ถู ก
หลักสุขาภิบาล
- การตกแต ง สถานที่ ภ ายในและภายนอก
อาคาร ไม สื่ อ ภาพลามกอนาจารหรื อ สิ่ ง
เคารพในบริเวณที่ไมเหมาะสม เปนตน
- จัดบริเวณดานหลังสถานประกอบการ/หอง
ซักลาง ที่สะอาด เปนระเบียบ
- ติด ป ายห ามสูบ บุ หรี่ ตามแบบที่ กฎหมาย
กําหนดไวบริเวณดานหนาสถานประกอบการ
2
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ขอสังเกตเพิ่มเติม

3.สถานประกอบการตองจัดใหมี
หองสวม อางลางมือ หองผลัดเปลี่ยนเสื้อผา - มี ห องส ว ม และติ ด ป ายสั ญ ลั ก ษณ วา ชาย
ตูเก็บเสื้อผาที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย เพียงพอ หรือหญิง
และตองแยกสวนสําหรับชายและหญิง
- มีอางลางมือ และสบูเหลว ผาเช็ดมือหรือ
กระดาษเช็ดมือที่ใชครั้งเดียว/คน
- มีหองหรือบริเวณผลัดเปลี่ยนเสื้อผาและตู/
ภาชนะเก็บเสื้อผาที่แยกสวนชายและหญิง
ดานความปลอดภัย
1. 1.มีอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนที่พรอมใชงาน - มีอุปกรณปฐมพยาบาล แบงเปน
1) ยารับประทาน เชน ชุดยาสามัญประจําบาน
2) ยาใชภายนอก เชน ชุดอุปกรณทําแผล
2. 2.มีปายหรือขอความเตือนผูรับบริการให
- มีปายขอความเตือนบริเวณที่มีความเสี่ยง
ระมัดระวังอันตรายบริเวณทีเ่ สี่ยง
เชน ระวังศีรษะ,พื้นตางระดับ,ระวังลื่น
- เปลี่ยนผาปู เตี ยง ปลอกหมอน ตอผู รับบริการ
ทุกราย
เครื่องมือทุกชนิดอยางถูกสุขลักษณะหลัง
- มีการคัดแยกผาซักตามประเภทการใชงาน
การใชงาน
และมีการจัดเก็บอยางเหมาะสม
- มีการทําความสะอาดอุปกรณ เชน กรรไกร
ตัดเล็บ แกวน้ํา อางลางเทา เตียงใหบริการ
4. 4.หากมีบริการที่ใกลชิดกับใบหนาผูรบั บริการ - มีหนากากอนามัยที่จัดเตรียมไว
ผูใหบริการตองใสหนากากอนามัย
5.มีระบบการเก็บและปองกันการติดเชื้อ
- มีบริเวณกําจัดขยะ และน้ําเสียที่ถูก สุขลักษณะ
จากขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะและมีการ
ถังขยะมีฝาปด
ควบคุมการติดเชื้อหรือการแพรกระจาย
- วิธีการควบคุมการติดเชื้อ / แพรกระจายเชื้อโรค
ของเชื้อโรค
เชนการลางมือ 7 ขั้นตอน มีวิธีการแบงใช
ผลิตภัณฑเฉพาะราย
6.มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม และติดตัง้ - มี อุ ปกรณ เตื อนเพลิ งไหม ด วยเสี ยง เช น กริ่ ง
เครื่องดับเพลิง ณ บริเวณเขาออกหลัก อยาง กระดิ่ง หวูด ไซเรน ที่ดังไดยินทั่วพื้นที่บริการ
นอย 1 เครื่อง
- มีถังดับเพลิงติดตั้งมั่นคงแข็งแรง โดยปลายคัน
จับสูงจากพื้นไมเกิน 1.5 เมตร และเขาถึงงาย
นํ ามาใช ได โดยสะดวก พร อ มหลั กฐาน
การตรวจสอบความพรอมใชงานถังดับเพลิง
- มีปายทางหนีไฟพื้นสีเขียว ตัวอักษรสีขาว และ
ไฟฉุกเฉิน
7. การบริการเกี่ยวกับการอบไอน้ํา อบซาวนา อาง
น้ําวน บอน้ํารอนหรือน้ําเย็น ตลอดจนอุปกรณหรือ
บริการอื่นใดที่มีการใชความรอนหรือความเย็น ตอง
จัดใหมี
77.1 มีผูใหบริการที่มีความรู ความเขาใจ
- มีการมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล อุปกรณ
และความชํานาญรับผิดชอบตรวจตรา ดูแล - มีเอกสารแสดงการตรวจสอบอุปกรณ
การใชอุปกรณ
- มีปายแสดงขอความขอควรปฏิบัติ ขอควรระวัง
ของการใช อุ ป กรณ ใ ห ผู รั บ บริ ก ารได พึ ง
ปฏิบัติหรือระวัง

-3 3. มีการทําความสะอาดอุปกรณ และ
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77.2 มีนาฬิกาในตําแหนงทีผ่ ูรับบริการ
สามารถมองเห็นและอานเวลาไดชัดเจน
77.3 มีระบบฉุกเฉินที่สามารถหยุดการ
ทํางานของอุปกรณได
77.4 มีเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องควบคุม
อุณหภูมิอัตโนมัติหรือเครื่องตั้งเวลา

ขอสังเกตเพิ่มเติม
- มีนาฬิกาในตําแหนงที่ผูรับบริการสามารถ
มองเห็นและอานเวลาไดชัดเจนในขณะรับ
บริการ
- มีระบบฉุกเฉินหรือระบบที่สามารถหยุดการ
ทํางานของอุปกรณไดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน
คัตเอาท
- มี เครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ ห รื อ เทอร โ มมิ เตอร
สํ า หรั บ ตรวจสอบอุ ณ หภู มิ ข องอุ ป กรณ
ใหบริการ
- มี เครื่ อ งควบคุ ม อุ ณ หภู มิ อั ต โนมั ติ ห รื อ
เครื่องตั้ งเวลาที่ สามารถปรับ และควบคุ ม
อุณหภูมิของอุปกรณได

8. มีระบบคัดกรองผูรับบริการที่อาจมี
- มี เอกสารซั ก ประวั ติ เพื่ อ คั ด กรองภาวะ
ความเสี่ยงตอการเขาใชบริการในบางกรณี สุขภาพของผูรับบริการที่มีความเสี่ยง
โดยหามสตรีมีครรภ ผูใชยาบางประเภทที่
อาจเกิดปญหาได ผูดื่มสุราของมึนเมา
ผูปวยความดันโลหิตสูง ผูปวยเบาหวาน
หรือผูปวยโรคหัวใจ เขาใชอุปกรณหรือ
หรือบริการที่เสี่ยงตอภาวะนั้น
9. มีการดูแลและควบคุมคุณภาพน้าํ ที่ใช
- มีหลักฐานการควบคุมดูแลและตรวจสอบ
สําหรับใหบริการใหมีคุณสมบัตทิ างเคมีที่
คุณภาพน้ํา
ปลอดภัยและไมเปนแหลงแพรเชื้อ
ดานการใหบริการ
ในกิจการสปา จะตองจัดใหมี ดังนี้
1. มีผูดําเนินการสปา จํานวน..............คน
- มีผูดําเนินการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
ชื่อ............................................................... เพื่อสุขภาพตลอดเวลาทําการ ตรวจสอบได
เลขที่ใบอนุญาต…………………………………….
จากสั ญญาจ าง (มี ระบุ เวลาว าผู ดํ าเนิ นการ
ชื่อ............................................................... ประจําเวลาใด)
เลขที่ใบอนุญาต……………………………………
2.การบริการตองไมฝาฝนกฎหมายวาดวย
การประกอบโรคศิลปะ กฎหมายเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพทางการแพทย และการ
สาธารณสุข กฎหมายวาดวยสถานบริการ
หรือกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

- ตรวจสอบจากเมนูการบริการตองไมฝาฝน
กฎหมายวิชาชีพอื่น เชน ไมมีเมนูบําบัดรักษา
อาการ ไมมีเมนูสักผิวหนังหรือเมนูที่มีการ
ใชเครื่องมือ/ผลิตภัณฑทางการแพทย เชน
ดูดสิว หรือดูดสลายไขมัน เปนตน
- ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ต ล ะชนิ ด ที่ ใช มี เลขทะเบี ย น
ถูกตองตามกฎหมา

3. ตองแสดงรายการการใหบริการและอัตรา - มีการแสดงรายการการใหบริการและอัตรา
คาบริการไวในที่เปดเผยและมองเห็นไดงาย
คาบริการในที่เปดเผย
หรือตรวจสอบได และไมจดั ใหมีบริการอื่นใด - มีเอกสารอัตราคาบริการ (แนบทายประกอบการ
ที่ไมเกี่ยวของกับการใหบริการในสถาน
พิจารณา)
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
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ขอเท็จจริง/ขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง

มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ขอสังเกตเพิ่มเติม

4. มีเครื่องแบบสําหรับผูใหบริการที่สะอาด
สุภาพ รัดกุมและมีปายชื่อผูใหบริการติด
บริเวณหนาอก

- มีผูใหบริการแตงกายสะอาด รัดกุม และมี
ปายชื่อถูกตอง

5. กําหนดเวลาเปดและปดของสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด

- มีการระบุเวลาเปดและปดของสถานประกอบการ
เพื่ อ สุ ข ภาพตรงกั บ ที่ แ จ ง ไว ใ นคํ า ขอรั บ
ใบอนุญาตที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน

6.ทะเบียนประวัติผูรับบริการ

- มีแ บบบั น ทึ กทะเบี ย นประวัติ ผูรับ บริการ
(ดูตัวอยางการบันทึกรายเกา)

ความเห็นของพนักงานเจาหนาที่
เห็นควรอนุญาต

เห็นควรไมอนุญาต

ขอเท็จจริง/ขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง

เห็นควรตองปรับปรุงแกไข

ขอเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
กําหนดเวลาการจัดสงเอกสาร/หลักฐาน ภายในวันที่.....................................................................................................
รายชื่อพนักงานเจาหนาที่/ เจาหนาที่ วันที่....................................................
ลงชื่อ............................................................................
(........................................................................)
ตําแหนง.......................................................................

ลงชื่อ.......................................................................
(........................................................................)
ตําแหนง.......................................................................

ลงชื่อ............................................................................
(........................................................................)
ตําแหนง.......................................................................

ลงชื่อ............................................................................
(........................................................................)
ตําแหนง.......................................................................

ผูรับการตรวจประเมิน วันที่....................................................
ขาพเจาไดรับทราบผลการตรวจประเมินมาตรฐานฯแลว และขอรับรองวาผูตรวจประเมินมิไดทําใหทรัพยสนิ ของ
สถานประกอบการเสียหาย สูญเสียหรือเสื่อมคาแตประการใด
ลงชื่อ...............................................ผูขอรับใบอนุญาต
(...................................................)หรือผูรับมอบอํานาจ

ลงชื่อ...............................................................พยาน

(..........................................................)
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