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
1

ภาพอาคารภายนอก (มุมกว้าง) ที่สามารถมองเห็น
สถานประกอบการ และบริเวณใกล้เคียง
ภาพบริเวณด้านหน้า หรือตัวอาคารที่สามารถ
มองเห็นป้ายชื่อสถานประกอบการและเลขที่ตั้งได้
ชัดเจน

ภาพบริเวณพื้นที่ภายในสถานประกอบการที่มีการ
แยกเป็นสัดส่วน พร้อมอุปกรณ์ในห้อง
ภาพทางเดิน บริเวณพื้นที่ให้บริการ
ภาพพื้นที่บริการที่ใช้น้า เห็นพื้นผิววัสดุกันลื่น
เช่น ผ้ายางหรือวัสดุกันลื่นอื่นๆ
ภาพภายในห้องบริการที่มองเห็นพัดลมดูดอากาศ
หรือภาพประตู/หน้าต่าง
ภาพประตูเข้าห้องบริการที่ไม่มีกลอนประตูหรือ
ไม่สามารถปิดล็อกได้ หรือเป็นม่านกั้น
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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
ภาพถังดับเพลิงติดตัง้ มั่นคงแข็งแรงสูงจากพื้นไม่
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
2

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แก้ไขครั้งที่ 01

ประเด็นมาตรฐาน

รูปภาพประกอบและหรือวิดีทศั น์

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

3

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แก้ไขครั้งที่ 01

