(แบบฟอร์ม 1)
แบบตรวจสอบเอกสารคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
วันที่รับเรื่อง...................................เวลา...................น. (One stop service)
ชื่อสถานประกอบการ..................................................................................เขต.......................................................
ประเภทกิจการ
ลาดับ

เอกสารหลักฐาน

สปา

นวดเพื่อสุขภาพ

นวดเพื่อเสริมความงาม

จานวน (ฉบับ)

ตรวจสอบโดย
OSS

ตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ควบคุมฯ

1. เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ (กรณีนิติบุคคล ต้องเป็นผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือบริคนห์สนธิ)
1.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
1
1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
1
1.3 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
1
1.4 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท(หนังสือบริคนห์สนธิ) พร้อมสาเนาบัญชีผู้ถือ
1
หุ้น วัตถุประสงค์และผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล (กรณียื่นในนามนิติบุคคล)
1.5 ใบมอบอานาจ(กรณีผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลมอบหมายให้บุคคลอื่นทาแทนตน
1
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้รับมอบ
2. เอกสารหลักฐานสถานทีท่ ี่ตั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
2.1 แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1
2.2 แบบแปลนหรือแผนผังสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นคาขอฯที่สามารถคานวนพื้นที่ได้
1
2.3 เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร กรณีผู้ยื่นคาขอไม่ใช่เจ้าของอาคารหรือสถานที่ตั้ง ต้อง
1
มีสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารจากเจ้าของอาคารหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
3. เอกสารหลักฐานผู้ให้บริการ
จานวนผู้ให้บริการ...............คน
3.1 บัญชีรายชื่อผู้ให้บริการ
1 ชุด
1) สาเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ
คนละ 1 ฉบับ
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ให้บริการ
คนละ 1 ฉบับ
3) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
คนละ 1 ฉบับ
4. เอกสารหลักฐานผู้ดาเนินการสปา (กรณีขอใบอนุญาตประกอบกิจการสปา)
จานวนผู้ดาเนินการ.............คน
4.1 แบบแสดงความจานงเป็นผู้ดาเนินการกิจการสปา
1 ชุด
1) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการ
คนละ 1 ฉบับ
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ดาเนินการ
คนละ 1 ฉบับ
3) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
คนละ 1 ฉบับ

ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับคาขอ
(........................................................................)
วันที่........../............/.........

ลงชื่อ...................................................................ผูต้ รวจสอบคาขอ
(........................................................................)
่........../............/.........
วัวันนทีที่........../............/..........

กลุ่มควบคุมกากับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (23 มิถุนายน 2560)

สพส. 1

ประเภท

กิจการสปา
กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม
กิจการอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ………………………

เลขที่รับ……………………………….
วันที่…………………………………
ลงชื่อ………………………ผูรับคําขอ

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เขียนที่ ………………………………………………..
……………………………..………………..
วันที่ …….. เดือน ….……………. พ.ศ. ….…..

๑. ขาพเจา
 ๑.๑ ชื่อ ………………………………………………………………………………………………………………..
บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขที่
สัญชาติ ………………….. อายุ …… ป ซึ่งเปนผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ (กรณีเปนผูรับมอบอํานาจตองแนบใบมอบอํานาจดวย)
 ๑.๒ นิติบุคคล………..……………….…………………………….……………………………………………….
โดย (๑) ……………………………………………………………………………………………..………………..………………….…………..
บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขที่
(๒) ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………….….
บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขที่
และ (3) ………………………………………………………………………………………………….……………………………………….….
บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขที่
เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาต เปนนิติบุคคลประเภท ………………………..…………….……….
จดทะเบียนเมื่อ…………………………….………...……..…..เลขทะเบียน …….……………………………………….……………….
2. ขาพเจาขอยื่นคําขอตอผูอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
เพื่อขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดังนี้
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กิ จ การสปา การบริ ก ารโดยวิ ธี ก ารบํ า บั ด ด ว ยน้ํ า และการนวดร า งกายเป น หลั ก
และประกอบดวยบริการอื่นอีกอยางนอยสามอยาง คือ 1. …………………………………………………
2. …………………………………………………

3. ………………………………………………..

4. …………………………………………………

5. …………………………………………………

กิจการนวดเพื่อสุขภาพ โดยมีการใหบริการ คือ ....................................................................
กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม โดยมีการใหบริการ คือ ………………………………………………….
กิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง คือ .........................................................................
โดยใชชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเปนภาษาไทย วา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ภาษาตางประเทศ (ถามี) วา
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
3. ที่ตั้งของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ลักษณะสถานที่ที่ใชเปนที่ตั้ง

บาน

อาคาร

ศูนยการคา

อื่น ๆ .......................

ตั้งอยูเลขที่ ……………..….…….. หมูที่ …………………… ซอย/ตรอก ……………................................
ถนน ……..............................…ตําบล/แขวง ….………….……….....…….อําเภอ/เขต …………..……..………….………..
จังหวั ด ………………………………….รหั ส ไปรษณีย ….…………….……….…โทรศัพท ….………………………..…..…………
โทรสาร……………………………………………………………..…..……………….
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส………………………………………………….………………………….………………………………………..
วัน/เวลาที่เปดใหบริการ (โปรดระบุรายละเอียดวัน/เวลาทําการ)
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
4. กรณียื่นขอรับใบอนุญาตเปนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทที่มีผูดําเนินการ
กิจการสปา

กิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มีผูดําเนินการ (1) ชื่อ…………………….…………… สกุล………………….....….สัญชาติ ………………… อายุ ………….. ป
บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
ใบอนุญาตใหดําเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เลขที่……...........................................…......................
ออกให ณ วันที่ …………….................… เดือน ………...........…………….……พ.ศ. …………...........................….……..
วัน/เวลาที่ใหบริการเปนผูดําเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (โปรดระบุรายละเอียดวัน/เวลาทําการ)
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
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อยูบานเลขที่ …………….. หมูที่ ……… ซอย/ตรอก ……………………………. ถนน ………..............………………………
ตําบล/แขวง …………….……………………. อําเภอ/เขต ………………..……………จังหวัด …………………………………….
รหัสไปรษณีย……………………โทรศัพท ……………...........…..……….โทรสาร…………..…………………….…………………
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส…………………….......................................................................................………………………
ชองทางการติดตอทางอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ........................................
(2) ชื่อ…………………….…………… สกุล………………….....….………. สัญชาติ ……………………….. อายุ ………..…… ป
บัตรประจําตัวประชาชน หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
ใบอนุญาตใหดําเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เลขที่……...........................................…......................
ออกให ณ วันที่ …………….................… เดือน ………...........…………….……พ.ศ. …………...........................….……..
วัน/เวลาที่ใหบริการเปนผูดําเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (โปรดระบุรายละเอียดวัน/เวลาทําการ)
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
อยูบานเลขที่ …………….. หมูที่ ……… ซอย/ตรอก ……………………………. ถนน ………..............……………………
ตําบล/แขวง …………….……………………. อําเภอ/เขต ………………..……………จังหวัด ……………………………….
รหัสไปรษณีย… …………………โทรศัพท ……………...........…..……….โทรสาร…………..………………………………………
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส…………………….......................................................................................………………………
ชองทางการติดตอทางอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ........................................
5. ข า พเจ า ขอรั บ รองว า เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามมาตรา 13
แหงพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
6. ข าพเจ าได ดํ าเนิ นการให สถานประกอบการเพื่ อสุ ขภาพเป น ไปตามมาตรฐานที่ กํ าหนดใน
กฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 26 ครบถวนทุกประการแลว
7. มีผูใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งไดขึ้นทะเบียนเปนผูใหบริการตอผูอนุญาต
จํานวน…..…….. คน ดังมีรายชื่อตามบัญชีแนบทาย
8. ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ เพื่อประกอบการพิจารณา จํานวน ......... ฉบับ ดังนี้
(1) แผนที่ แ สดงบริ เ วณที่ ตั้ ง สถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ พร อ มบรรยายสถานที่ ตั้ ง
โดยสังเขป จํานวน 1 ฉบับ
(2) แบบแปลน หรือแผนผังการใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จํานวน 1 ชุด
(3) กรณียื่นคําขอในนามนิติบุคคลใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริคนธสนธิ
พรอ มบัญ ชีผู ถ ือ หุ น วัต ถุป ระสงคแ ละผู ม ีอํ า นาจลงชื ่อ แทนนิต ิบ ุค คล (ตามที ่กํ า หนดในกฎกระทรวง)
จํานวน 1 ฉบับ
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(4) เอกสารแสดงความเป น เจ า ของอาคาร สถานที่ ที่ ตั้ ง สถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ
หรือหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของอาคารหรือสถานที่ที่ตั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือหลักฐาน
การแสดงกรรมสิทธิ์ของอาคารหรือสถานที่ตั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ในกรณีที่ผูยื่นคําขอไมใชเจาของ
อาคารหรือสถานที่ตั้ง) จํานวน 1 ชุด
(5) บัญชีรายชื่อผูใหบริการ จํานวน 1 ฉบับ
(6) สําเนาใบอนุญาตของผูดําเนินการและใบรับรองของผูใหบริการทุกคน คนละ 1 ฉบับ
(7) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ ผูดําเนินการและผูใหบริการทุกคน
คนละ 1 ฉบับ
(8) สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบการ 1 ฉบับ
(9) ใบรับรองแพทยของผูประกอบการ 1 ฉบับ (ออกใหไมเกินหกเดือนนับถึงวันยื่น)
(10) แบบแสดงความจํานงเปนผูดําเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้นจํานวน 1 ฉบับ
(กรณีขอใบอนุญาตกิจการสปา)
(11) หลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส เปนตน

ลงชื่อ………….………..……………………………….ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ
(……………….…………….………………………)

ขออนุญาตรายใหม่
ขอต่ออายุใบอนุญาต

(แบบฟอร์ม 2)

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ชื่อสถานประกอบการ…………………...............…….........…...................สถานที่ตั้งเลขที่…......................................…............................
ถนน………………..………ตาบล/แขวง…..................…อาเภอ/เขต……................…….จังหวัด…….................รหัสไปรษณีย์.......................
พื้นที่บริการ .................................................ตารางเมตร
ชื่อผู้ประกอบกิจการ……….....……………………..........…………………โทรศัพท์………........…………โทรสาร…….………………………..………
ประเภทกิจการ
สปา
นวดเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อเสริมความงาม
ตรวจสอบ
ประเด็นมาตรฐาน
รูปภาพประกอบและหรือวิดีทศั น์
เอกสาร

(สาหรับเจ้าหน้าที่)

ด้านสถานที่
1.ชื่อสถานประกอบการ ต้องดาเนินการ ดังนี้
1.1 ต้องเป็นอักษรภาษาไทย
1.2 ไม่มีลักษณะโอ้อวดเกินความจริง หรือทาให้เข้าใจว่ามี
การบาบัดรักษาโรค
1.3 ไม่สื่อความหมายในทางลามก อนาจาร หรือขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อย ขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงาม
1.4 ไม่อ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ เว้นแต่ได้รับ
พระบรมราชานุญาตหรือพระราชานุญาต
1.5 ภายในจังหวัดเดียวกัน ชื่อต้องไม่ซ้ากัน ยกเว้นเป็น
ผู้ประกอบการเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกันหรือมีหนังสือ
ยินยอมจากผู้รับใบอนุญาตรายเดิม จึงสามารถให้ใช้ชื่อซ้ากัน
ได้แต่ต้องมีตัวอักษรหรือหมายเลขเรียงลาดับหรือที่ตั้งสถานที่
ต่อท้ายชื่อนั้น
1.6 แผ่นป้ายชื่อตรงตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
1.7 หากมีชื่อภาษาต่างประเทศ ขนาดตัวอักษรต้องเล็กกว่า
อักษรไทย
1.8 ติดป้ายชื่อไว้ด้านหน้าอาคารที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
2.ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ ต้องดาเนินการ ดังนี้
2.1 2.1 ถ้ามีกิจการอื่นอยู่ในอาคารเดียวกันต้องแบ่งเขตพื้นที่ให้
ชัดเจน (และต้องไม่ใช่สถานบริการ)
2.22.2 ถ้าสถานประกอบการมีบริการหลายประเภทต้องแบ่ง
แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน2
2.3 พื้นที่ภายในสถานประกอบการต้องไม่มีช่องทางที่ผู้ให้
บริการหรือผู้รับบริการไปมาหาสู่กับสถานบริการ .3
2.4 2.4 ถ้ามีการใช้น้าในการให้บริการ พื้นผิวต้องทาด้วยวัสดุ
กันลื่น
2.5 2.5 พื้นที่ให้บริการต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศที่
เพียงพอ และไม่มีกลิ่นอับ .6
2.6 บริเวณให้บริการเฉพาะบุคคลต้องไม่มิดชิดหรือลับตา
จนเกินไป

ภาพอาคารภายนอก (มุมกว้าง) ที่สามารถมองเห็น
สถานประกอบการ และบริเวณใกล้เคียง
ภาพบริเวณด้านหน้า หรือตัวอาคารที่สามารถ
มองเห็นป้ายชื่อสถานประกอบการและเลขที่ตั้งได้
ชัดเจน

ภาพบริเวณพื้นที่ภายในสถานประกอบการที่มีการ
แยกเป็นสัดส่วน พร้อมอุปกรณ์ในห้อง
ภาพทางเดิน บริเวณพื้นที่ให้บริการ
ภาพพื้นที่บริการที่ใช้น้า เห็นพื้นผิววัสดุกันลื่น
เช่น ผ้ายางหรือวัสดุกันลื่นอื่นๆ
ภาพภายในห้องบริการที่มองเห็นพัดลมดูดอากาศ
หรือภาพประตู/หน้าต่าง
ภาพประตูเข้าห้องบริการที่ไม่มีกลอนประตูหรือ
ไม่สามารถปิดล็อกได้ หรือเป็นม่านกั้น
1
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2.7 มีการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้าเสียที่เหมาะสม
ภาพถังขยะที่มีฝาปิดในห้องน้า ห้องครัวและห้อง
2.82.8 มีระบบการควบคุมพาหะนาโรคตามหลักสุขาภิบาล
เตรียมผลิตภัณฑ์
2.9 2.9 การตกแต่งสถานที่ ต้องไม่ทาให้เสื่อมเสียศีลธรรม หรือ
ภาพบริเวณพื้นที่กาจัดขยะและน้าเสีย
ขัดต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
ภาพการตกแต่งสถานที่ภายในสถานประกอบการ
3.สถานประกอบการต้องจัดให้มี
ห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บเสื้อผ้าที่ถูก
ภาพที่สามารถมองเห็นห้องส้วมติดป้ายสัญลักษณ์
สุขลักษณะ ปลอดภัยเพียงพอ และต้องแยกส่วนสาหรับชายและ ว่าชายหรือหญิงที่หน้าห้อง,อ่างล้างมือ พร้อมสบู่หรือ
หญิง
น้ายาสาหรับทาความสะอาดมือ,พื้นที่สาหรับ
ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าและตู้เก็บเสื้อผ้าที่แยกส่วนชายและ
หญิงและห้องอืน่ ๆ(ถ้ามี)
ด้านความปลอดภัย
1. 1.มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่พร้อมใช้งาน
ภาพอุปกรณ์ปฐมพยาบาล แยกยารับประทาน
เช่น ชุดยาสามัญประจาบ้าน และยาใช้ภายนอก เช่น
ชุดอุปกรณ์ทาแผล
2. 2.มีป้ายหรือข้อความเตือนผู้รับบริการให้ระมัดระวังอันตราย
ภาพป้ายข้อความเตือนบริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น
บริเวณที่เสี่ยง
ระวังศีรษะ,พื้นต่างระดับ,ระวังลื่น เป็นต้น
4. 3.หากมีบริการที่ใกล้ชิดกับใบหน้าผู้รับบริการ ผู้ให้บริการต้อง
ภาพที่แสดงว่าพนักงานใส่หน้ากากอนามัยขณะ
ใส่หน้ากากอนามัย
ให้บริการ
5. 4.มีระบบการเก็บและป้องกันการติดเชื้อจากขยะมูลฝอยที่ถูก
ภาพบริเวณกาจัดขยะ ถังขยะและน้าเสีย
สุขลักษณะ
6. 5.มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และติดตั้งเครื่องดับเพลิง ณ
ภาพแสดงอุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้ด้วยเสียง เช่น
บริเวณเข้าออกหลัก อย่างน้อย 1 เครื่อง
กริ่ง กระดิ่ง หวูด ไซเรน ที่ดังได้ยินทั่วพื้นที่
บริการ
ภาพถังดับเพลิงติดตั้งมั่นคงแข็งแรงสูงจากพื้นไม่
เกิน 1.5 เมตร และเข้าถึงง่ายนามาใช้ได้
โดยสะดวก พร้อมหลักฐานการตรวจสอบความ
พร้อมใช้งานถังดับเพลิง (ถ่ายให้เห็นพื้นที่ที่ติดตั้ง
ถังดับเพลิง)
6. การบริการเกี่ยวกับการอบไอน้า อบซาวน่า อ่างน้าวน บ่อน้า
ร้อนหรือน้าเย็น ตลอดจนอุปกรณ์หรือบริการอื่นใดที่มีการใช้ความ
ร้อนหรือความเย็น ต้องจัดให้มี
เอกสารการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดูแล อุปกรณ์
7.1 6.1 มีผู้ให้บริการที่มีความรู้ ความเข้าใจและความชานาญ
เอกสารแสดงการตรวจสอบอุปกรณ์
รับผิดชอบตรวจตรา ดูแล การใช้อุปกรณ์
ภาพป้ายแสดงข้อความข้อควรปฏิบัติ ข้อควร
ระวังของการใช้อุปกรณ์ให้ผู้รับบริการได้พึง
ปฏิบัติหรือระวัง
ภาพที่สามารถเห็นนาฬิกา,อุปกรณ์ทหี่ ยุดการ
7.2 6.2 มีนาฬิกาในตาแหน่งที่ผู้รับบริการสามารถมองเห็น
ทางานเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น คัตเอ้าท์
และอ่านเวลาได้ชัดเจนในขณะรับบริการ
ภาพที่สามารถมองเห็นเครื่องวัดอุณหภูมิและ
7.3 6.3 มีระบบฉุกเฉินที่สามารถหยุดการทางานของอุปกรณ์ได้
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติหรือเครื่องตั้ง
7.4 6.4 มีเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ
เวลาที่ปรับและควบคุมอุณหภูมิของอุปกรณ์ได้
หรือเครื่องตั้งเวลา
7. ต้องระมัดระวังผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงจากอายุ และโรค
ภาพคาเตือนผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงจากอายุและ
ประจาตัว
โรคประจาตัว
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มาตรฐานด้านการให้บริการ
1) 1. การบริการต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
โรคศิลปะ กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการ
แพทย์ และการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือ
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
2) 2. ต้องแสดงรายการการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่
เปิดเผยและมองเห็นได้ง่ายหรือตรวจสอบได้ และต้องไม่จัดให้
มีบริการอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
3. มีเครื่องแบบสาหรับผู้ให้บริการที่สะอาด สุภาพ รัดกุม
และมีป้ายชื่อผู้ให้บริการติดบริเวณหน้าอก
4. กาหนดเวลาเปิดและปิดของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตามที่กฎหมายกาหนด
5. ในกิจการสปา จะต้องจัดให้มี ดังนี้
5.1 มีผู้ดาเนินการสปา จานวน................คน
ชื่อ...............................ใบอนุญาตเลขที่.............................
ชื่อ...............................ใบอนุญาตเลขที่.............................
5.2 มีห้องอาบน้า แยกส่วน ชาย หญิง
5.3 มีระบบคัดกรองผู้รับบริการที่อาจมีความเสี่ยงต่อการใช้
บริการ
8.2 5.4 มีการดูแลและควบคุมคุณภาพน้าที่ใช้สาหรับให้บริการ
ให้มีคุณสมบัติทางเคมีที่ปลอดภัยและไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อ
5.5 ทะเบียนประวัติผู้รับบริการ
5.6 มีการทาความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดอย่าง
ถูกสุขลักษณะ

ตรวจสอบ
เอกสาร

(สาหรับเจ้าหน้าที่)

ภาพแสดงเมนูการบริการที่ใช้ในปัจจุบัน ห้ามมี
บริการบาบัดรักษา สักผิวหนังหรือบริการอื่นใด
ที่ใช้เครื่องมือแพทย์ เช่น ดูดสิว หรือดูดสลาย
ไขมัน
ภาพผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่มีเลขที่จดแจ้งและวัน
หมดอายุ
ภาพที่มองเห็นรายการให้บริการและอัตรา
ค่าบริการติดในที่เปิดเผย และแนบเอกสารอัตรา
ค่าบริการ (แนบท้ายประกอบการพิจารณา)
ภาพผู้ให้บริการสวมชุด สะอาด รัดกุมที่มีป้ายชื่อ
ภาพระบุเวลาเปิดและปิดของสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่สามารถเห็นได้ชัดเจน
ภาพผู้ดาเนินการขณะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
ภาพห้องอาบน้า ติดป้ายสัญลักษณ์ชายหรือหญิง
ภาพเอกสารการซักประวัติเพื่อคัดกรองภาวะ
สุขภาพของผู้รับบริการที่มีความเสี่ยง
เอกสารหลักฐานการควบคุมดูแลและตรวจสอบ
คุณภาพน้า
แบบบันทึกทะเบียนประวัติผู้รับบริการ
ภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การทาความสะอาด
และการฆ่าเชื้อ
คู่มือขั้นตอนการทาความสะอาดเครื่องมือ
อุปกรณ์และการฆ่าเชื้อ เช่น การแช่ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ
การล้าง การนึ่ง เป็นต้น

ข้ า พเจ้ า .............................................................................. .....ผู้ ข อรั บ อนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบกิ จ การ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ/ผู้รับมอบอานาจแทนนิติบุคคล ขอรับรองว่า ได้จัดสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
พร้อมแนบเอกสาร หลักฐาน และภาพหรือวีดิทัศน์ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอรับรองว่าเป็นเอกสาร หลักฐานและภาพถ่ายหรือวีดิทัศน์ดังกล่าวนี้ได้ถ่ายจากสถานที่จริงทั้งหมด
ลงชื่อ .....................................................................
(.......................................................................)
วันที่ ........... เดือน .......................พ.ศ..............
หมายเหตุ ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีว่าการกรอกข้อความ การตอบคาถามหรือการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ ถือเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 “ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทาให้ผู้อื่นหรือประชาชน
เสียหายต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ”
3

บัญชีรายชื่อผู้ให้บริการ

วันที่บันทึกข้อมูล...................................................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................. ประเภทสถานประกอบการ
กิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม
เลขที่ตั้ง............................... หมู่ที่...........ถนน................................ ......ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต..................................... จังหวัด.........................................
จานวนพนักงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จานวน..............คน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ให้บริการ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

อายุ

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

วันที่เริ่มทางาน

ตาแหน่ง

ยื่นขึ้นทะเบียนผูใ้ ห้บริการ
ณ จังหวัด.

หมายเลข
โทรศัพท์

หมายเหตุ

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
แผ่นที่ ........................
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ให้บริการ(ต่อ)
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

อายุ

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

วันที่เริ่มทางาน

ตาแหน่ง

ยื่นขึ้นทะเบียนผูใ้ ห้บริการ
ณ จังหวัด.

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

หมายเลข
โทรศัพท์

หมายเหตุ

แผ่นที่ ........................

หนังสือแสดงความจานงเป็นผู้ดาเนินการในสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ
เขียนที่.........................................................................................
………………………………………………………………………………..
วันที่............... เดือน................................... พ.ศ. .......................
1) ข้าพเจ้า ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) ……………….……………….…สกุล.………..………….....….………. อายุ ………..…… ปี
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว เลขที่…………………………………..…................................
ออกให้โดย............................................................เมื่อวันที่ …………….................…หมดอายุวันที่..........…………….……
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ …………………หมู่บ้าน/อาคาร……………………………………………………………………………….……….
หมู่ที่………..…..…ซอย…………………….…………..ถนน …..............…………….………ตาบล/แขวง ……………….………………
อาเภอ/เขต ………………..…จังหวัด ………………………รหัสไปรษณีย์………………..……โทรศัพท์ ………………….………......
โทรสาร(fax)…………..………………… ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e mail)…………………………………..………......................
2) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภท..............................................................
เลขที่ใบอนุญาต ...................................................ออกให้วันที่ .................................จังหวัด .....................................
3) ปัจจุบันข้าพเจ้า
ไม่ได้ปฏิบัติงานประจาอยู่ที่แห่งใด
ได้ปฏิบัติงานประจา (ระบุสถานที่ วันเวลาที่ปฏิบัติงาน และตาแหน่ง)..........................................................
............................................................................................................................................................................
ได้ปฏิบัติงานเป็นผู้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ระบุสถานที่ และวันเวลาที่ปฏิบัติงาน)...........
............................................................................................................................................................................
อื่นๆ ...................................................................................................................................................................
4) มีความประสงค์เป็นผู้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ชื่อสถานประกอบการ................................................................................................................................................
ที่ตั้งเลขที่ ..................อาคาร.............................................................ถนน .....................................ตาบล / แขวง
.................................... อาเภอ / เขต.........................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์ ................
โดยปฏิบัติงานตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้ ......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้ารับทราบ เข้าใจและยินดีจะปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตามที่พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ลายมือชื่อ........................................................ ผู้แสดงความจานง
(
)
วันที่................... เดือน ............................. พ.ศ. ...............

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

