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1
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ตารางบันทึกการตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ (Post Audit)
ผลการตรวจประเมิน
ข้อเสนอแนะเพื่อ
มาตรฐานสถานประกอบการ
ข้อสังเกตเพิ่มเติม
ผ่าน ไม่ผ่าน
ปรับปรุง
ด้านสถานที่
1.ชื่อสถานประกอบการ ต้องดําเนินการ ดังนี้
1.1 ต้องเป็นอักษรภาษาไทย
1.2 ไม่มลี ักษณะโอ้อวดเกินความจริง หรือทําให้เข้าใจว่า
มีการบําบัดรักษาโรค
1.3 ไม่สื่อความหมายในทางลามก อนาจาร หรือขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อย ขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงาม
1.4 ไม่อา้ งอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ เว้นแต่ได้รับ
พระบรมราชานุญาตหรือพระราชานุญาต
1.5 ภายในจังหวัดเดียวกัน ชื่อต้องไม่ซ้ํากัน ยกเว้นเป็น
ผู้ประกอบการเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกันหรือมีหนังสือ
ยินยอมจากผู้รับใบอนุญาตรายเดิม จึงสามารถให้ใช้ชื่อซ้ํากันได้
แต่ต้องมีตัวอักษรหรือหมายเลขเรียงลําดับหรือที่ตั้งสถานที่
ต่อท้ายชื่อนั้น
1.6 แผ่นป้ายชื่อตรงตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
1.7 หากมีชื่อภาษาต่างประเทศ ขนาดตัวอักษรต้องเล็ก
กว่าอักษรไทย
1.8 ติดป้ายชื่อไว้ด้านหน้าอาคารที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน
2. ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ ต้องดําเนินการ
ดังนี้
2.1 ถ้ามีกิจการอื่นอยู่ในอาคารเดียวกันต้องแบ่งเขต
พื้นที่ให้ชัดเจน (และต้องไม่ใช่สถานบริการ)
2.2 ถ้าสถานประกอบการมีบริการหลายประเภท
ต้องแบ่งแยกเป็นสัดส่วนชัดเจน
2.3 พื้นที่ภายในสถานประกอบการต้องไม่มีช่องทางที่
ผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการไปมาหาสู่กับสถานบริการ.
2.4 ถ้ามีการใช้น้ําในการให้บริการ พื้นผิวต้องทําด้วย
วัสดุกันลื่น
2.5 พื้นที่ให้บริการต้องมีแสงสว่างและการระบาย
อากาศที่เพียงพอ และไม่มีกลิ่นอับ
2.6 บริเวณให้บริการเฉพาะบุคคลต้องไม่มิดชิดหรือลับ
ตาจนเกินไป
2.7 มีการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเสียที่
เหมาะสม
2.8 มีระบบการควบคุมพาหะนําโรคตามหลักสุขาภิบาล
2.9 การตกแต่งสถานที่ ต้องไม่ทําให้เสื่อมเสียศีลธรรม
หรือขัดต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
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3.สถานประกอบการต้องจัดให้มี
ห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บเสื้อผ้า
ที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยเพียงพอ และต้องแยกส่วน
สําหรับชายและหญิง
ด้านความปลอดภัย
1.มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่พร้อมใช้งาน
2.มีป้ายหรือข้อความเตือนผู้รับบริการให้ระมัดระวัง
อันตรายบริเวณที่เสี่ยง
3.หากมีบริการที่ใกล้ชิดกับใบหน้าผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ
ต้องใส่หน้ากากอนามัย
4.มีระบบการเก็บและป้องกันการติดเชื้อจากขยะมูลฝอยที่
ถูกสุขลักษณะ
5.มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และติดตั้งเครื่อง
ดับเพลิง ณ บริเวณเข้าออกหลัก อย่างน้อย 1 เครื่อง
6. การบริการเกีย่ วกับการอบไอน้ํา อบซาวน่า อ่างน้ําวน บ่อ
น้าร้อนหรือน้ําเย็น ตลอดจนอุปกรณ์หรือบริการอื่นใดที่มีการ
ใช้ความร้อนหรือความเย็น ต้องจัดให้มี
6.1 มีผู้ให้บริการที่มีความรู้ ความเข้าใจและความชํานาญ
รับผิดชอบตรวจตรา ดูแล การใช้อุปกรณ์
6.2 มีระบบฉุกเฉินที่สามารถหยุดการทํางานของอุปกรณ์ได้
6.3 มีเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ
หรือเครื่องตั้งเวลา
7.ต้องระมัดระวังผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงจากอายุ และ
โรคประจําตัว
ด้านการให้บริการ
1. การบริการต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
โรคศิลปะ กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการ
แพทย์ และการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือ
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
2. ต้องแสดงรายการการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้
ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ง่ายหรือตรวจสอบได้ และต้องไม่
จัดให้มีบริการอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการใน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
3. มีเครื่องแบบสําหรับผู้ให้บริการที่สะอาด สุภาพ รัดกุม
และมีป้ายชื่อผู้ให้บริการติดบริเวณหน้าอก
4. กําหนดเวลาเปิดและปิดของสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพตามทีข่ ออนุญาต
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กิจการสปา จะต้องจัดให้มี ดังนี้
1 มีผู้ดําเนินการสปา จํานวน................คน
ชื่อ.................................ใบอนุญาตเลขที.่ ............................
ชื่อ.................................ใบอนุญาตเลขที.่ ............................
2 มีห้องอาบน้ํา แยกส่วน ชาย หญิง
3 มีระบบคัดกรองผู้รับบริการที่อาจมีความเสี่ยงต่อการใช้
บริการ
4 มีการดูแลและควบคุมคุณภาพน้ําที่ใช้สําหรับให้บริการ
ให้มีคุณสมบัติทางเคมีที่ปลอดภัยและไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อ
5 ทะเบียนประวัติผู้รับบริการ
6 มีการทําความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิด
อย่างถูกสุขลักษณะ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
1.ผู้รับอนุญาต
1.1 ประกอบกิจการตรงตามประเภทของสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบ
กิจการเพื่อสุขภาพ
1.2 แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพไว้ในที่เปิดเผย/เห็นได้ง่าย
1.3 จัดให้มีผู้ดําเนินการอยู่ประจําสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพตลอดเวลาทําการ พร้อมทั้งแสดงชื่อผู้ดําเนินการไว้ใน
ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย
1.4. จัดทําทะเบียนประวัติผู้ดําเนินการและผู้ให้บริการ
1.5 รักษามาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการ
ให้บริการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต
1.6 รับผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตามมาตรา 22
เท่านั้นเข้าทํางานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1.7 ไม่โฆษณาอันเป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง โอ้อวด
สรรพคุณการบริการ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับ
การให้บริการ และ ไม่มีลักษณะส่อไปทางลามกอนาจาร/ผิด
ศีลธรรมอันดี
1.8 ควบคุมดูแลไม่ให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
1.9 ควบคุมดูแลมิให้มีการจัดสถานที/่ สิ่งอื่นใดสําหรับให้
ผู้ให้บริการแสดงตนเพื่อให้สามารถเลือกผู้ให้บริการได้
และควบคุมดูแลมิให้มีการลักลอบหรือมีการค้าประเวณี หรือ
มีการกระทําหรือบริการที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดี
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1.10 ควบคุมดูแลมิให้มีการจําหน่ายหรือเสพเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ
1.11 ควบคุมดูแลมิให้มีการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1.12 ควบคุมดูแลมิให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติตน
วุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไปในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพระหว่างเวลาทําการ
1.13 ควบคุมดูแลมิให้นําอาวุธเข้าไปในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
2.ผู้ดําเนินการ
2.1 จัดทําคู่มือปฏิบัติงานสําหรับบริการหรือคู่มือการใช้
อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และพัฒนาผู้
ให้บริการให้สามารถให้บริการได้ตามคู่มือที่จัดทําขึ้น
2.2 ควบคุมดูแลการบริการ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และ
เครื่องมือต่างๆให้ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะและใช้ได้อย่าง
ปลอดภัย
2.3 สอบถามและบันทึกข้อมูลสุขภาพพื้นฐานและคัด
กรองผู้รับบริการเพื่อจัดบริการที่เหมาะสมแก่สุขภาพของ
ผู้รับบริการ
2.4ควบคุมดูแลผู้ให้บริการให้ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด และควบคุมดูแลมิให้ผู้ให้บริการออกไป
ให้บริการนอกสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพในเวลาทํางาน
2.5 จัดให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยในการทํางาน
และป้องกันมิให้ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และบุคคลซึ่งทํางาน
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพถูกล่วงละเมิดทางเพศ
2.6 ควบคุมดูแลมิให้มีการลักลอบหรือมีการค้าประเวณี
หรือมีการกระทําหรือบริการที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบ
เรียบร้อย และศีลธรรมอันดี
2.7 ควบคุมดูแล มิให้มีการจําหน่ายหรือเสพเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ
2.8 ควบคุมดูแล มิให้มีการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
2.9 ควบคุมดูแล มิให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติตน
วุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไปในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพระหว่างเวลาทําการ
2.10 ควบคุมดูแล มิให้นําอาวุธเข้าไปในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
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ปัญหาอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
ในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน กลุ่มเฝ้าระวังสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และคณะ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ /
ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ดําเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือ ผู้แทนของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ผู้นําตรวจประเมิน )
โดยมิได้กระทําการ ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อุปกรณ์ หรือทรัพย์สิน ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และมิได้กระทําการใดๆ
อันเป็นการจูงใจ ให้คํามั่นสัญญา ขู่เข็ญหลอกลวงหรือโดยมิชอบด้วยประการอื่น เพื่อจูงใจให้ ผู้นําตรวจ ประเมิน ให้ข้อมูลรายละเอียด
ตามบันทึกการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหลังได้จากรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (Post Audit) ฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้นําตรวจ
ประเมิน ได้อ่านข้อความทั้งหมดโดยตลอดแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องตามที่ได้ให้ข้อมูลต่อเจ้าพนักงาน กลุ่มเฝ้าระวังสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ (ผู้ตรวจประเมิน) จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ...........................................................
(.......................................................)
ตําแหน่ง......................................................
ผู้ตรวจประเมิน

ลงชื่อ...........................................................
(.......................................................)
ตําแหน่ง.......................................................

ลงชื่อ.............................................................
(.......................................................)
ตําแหน่ง...........................................................
พยาน

ลงชื่อ.............................................................
(.......................................................)
ตําแหน่ง.........................................................
พยาน

เจ้าของ/ผู้ดําเนินการ/ผู้แทนของสถานประกอบการ
เพือ่ สุขภาพ /ผู้นาตรวจประเมิน
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