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คูม่ือสาหรับประชาชน: การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สขุภาพหรือเพื่อเสริมสวย (กรณีรายใหม ่

และกรณีรายตอ่อาย)ุ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ สานกังานสาธารณสขุจงัหวดักาญจนบรีุ 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

1. ช่ือกระบวนงาน: การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสขุภาพหรือเพื่อเสริมสวย(กรณีรายใหมแ่ละกรณีราย 

    ตอ่อาย)ุ 
2. หนว่ยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ สานกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

    กาญจนบรีุ 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีตอเนื่องจากหนว่ยงานอื่น 

4. หมวดหมูข่องงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

5. กฎหมายทีใ่ห้ อ านาจการอนญุาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
 1) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองก าหนดสถานทีเพื่อสขุภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานท่ี 

      การบริการ ผู้ให้บริการ หลกัเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสาหรับสถานท่ี 

      เพื่อสขุภาพหรือเพื่อเสริมสวย ตามพระราชบญัญตัิสถานบริการ พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2551 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

7. พืน้ท่ีให้ บริการ: สว่นภมูิภาค 

8. กฎหมายข้อบงัคบั/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองก าหนดสถานท่ีเพื่อสขุภาพ 

       หรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้ บริการ หลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรอง 

       ให้ เป็นไปตามมาตรฐานสาหรับสถานท่ีเพื่อสขุภาพหรือเพื่อเสริมสวย ตามพระราชบญัญตัิสถานบริการ 
       พ.ศ.2509 พ.ศ.2551 

    ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ130 วนัทาการ 
9. ข้อมลูสถิต ิ

    จานวนเฉลีย่ตอ่เดือน 0 

    จานวนคาขอทีม่ากที่สดุ 1 

    จานวนคาขอที่น้อยที่สดุ 0 

10. ช่ืออ้างอิงของคูม่ือประชาชน [สาเนาคมูือประชาชน] การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสขุภาพหรื อเพื่อ ่

    เสริมสวย(กรณีรายใหมแ่ละกรณีรายตอ่อาย)ุ 
11. ช่องทางการให้ บริการ 
 1) สถานท่ีให้ บริการ ศนูย์บริการผลติภณัฑ์ สขุภาพเบ็ดเสร็จ กลุม่งานคมุครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

      สานกังานสาธารณสขุจงัหวดักาญจนบรีุ /ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีทางราชการก าหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

12. หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

    การนบัระยะเวลาดาเนินการรวม 47 วนัทาการ ให้ นบจากวนัท่ีหนว่ยงานประทบัตราลงรับเอกสารการขอใบรับรอง 

    มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสขุภาพทางไปรษณีย์ โดยเอกสารหลกัฐานต้องครบถ้วนถกูต้องหากมีการแก้ ไข 

    เอกสารต้องนบัวนัหลงัจากหนว่ยงานได้ รับเอกสารแก้ ไขครบถ้วนแล้ ว ทงันีย้กเว้นกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตหรือ 

    เหตกุารณ์ฉกุเฉินตา่งๆ ไมว่าจะเกิดจากภยัธรรมชาติ อบุตัเิหต ุหรือการมุง่ร้ายตอ่องค์กร เช่น อทุกภยั อคัคีภยั การ 
    ก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้ น 

    * หมายเหต ุ

    1.ไมน่บระยะเวลาการให้ บริการ กรณีที่คณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการมกีารเลือ่นการประชมุ 

    2. กรณีมีการมอบอ านาจ :ผู้  รับมอบอ านาจสามารถลงนามแทนผู้มอบอ านาจในบนัทกึให้ แก้ ไขของหนว่ยงานได้ 

    (บนัทกึสองฝ่าย) 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 

การตรวจสอบเอกสาร 

รายละเอียดของขัน้ตอน 

การบริการ 

๑. ผู้ประกอบการยื่นแบบ 

ค าร้องขอรับรองมาตรฐาน 

สถานประกอบการเพื่อ 

สขุภาพ 

๒. เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ 

ความถกูต้องครบถ้วนของ 

เอกสาร 

1.คณะกรรมการตรวจและ 

ประเมินมาตรฐานสถาน 

ประกอบการ ทาการตรวจ 

ประเมินมาตรฐานสถาน 

ประกอบการเพื่อสขุภาพ 

เพื่อพิจารณาให้ การรับรอง 

ระยะเวลา 

ให้บริการ 

1 วนั 

 สว่นงาน /หมายเหต ุ

หนว่ยงานท่ี 

รับผิดชอบ 

กลุม่งาน 

คุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสชั 

สาธารณสขุ 
1) 

การพิจารณา 

2) 

30 วนั กลุม่งาน 

คุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสชั 

สาธารณสขุ 

(ในกรณีสถาน 

ประกอบการเพื่อ 

สขุภาพท่ีไม ่

เข้าเกณฑ์ หรื อ 

ไมผ่า่นเกณฑ์ 

คณะกรรมการ 



3/12 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน 

การบริการ 
ระยะเวลา 

ให้ บริการ 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานท่ี 

รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

การลงนาม 

3) 

เลขานกุารคณะกรรมการฯ 

จดัทาใบรับรองและ 

เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ 

“มาตรฐาน สบส” 

ผู้มีอ านาจลงนามใน 

ใบรับรองมาตรฐานสถาน 

ประกอบการเพื่อสขุภาพ 

5 วนั กลุม่งาน 

คุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสชั 

สาธารณสขุ 

ตรวจและประเมิน 

ฯ ให้ คาแนะนา 

เพื่อให้ สถาน 

ประกอบการ 
ดงักลา่วปรับปรุง 

แก้ไข และหาก 

แก้ไขเรียบร้อย 

แล้ ว 

คณะกรรมการ 
ตรวจและประเมิน 

ฯ ตรวจสอบ 

รายละเอียดการ 

แก้ ไขรูปภาพ/ 
หลกัฐานท่ี 

ผู้ประกอบการสง่ 

มา/ลงพืน้ท่ีตรวจ 

ประเมิน ครัง้ที่ 2 

จากนัน้สรุปผล 

การตรวจ 

- 

การลงนาม 

4) 

10 วนั กลุม่งาน 

คุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสชั 

สาธารณสขุ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 

การลงนาม 

รายละเอียดของขัน้ตอน 

การบริการ 

แจ้งผลการพิจารณาให้ 

ผู้ประกอบการทราบ 

ระยะเวลา 

ให้ บริการ 

1 วนั 

5) 

 สว่นงาน /หมายเหต ุ

หนว่ยงานท่ี 

รับผิดชอบ 

กลุม่งาน 

คุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสชั 

สาธารณสขุ 

ระยะเวลาดาเนินการรวม 90 วนั 

14. งานบริการนี ้ผา่นการดาเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 

ยงัไมผ่า่นการดาเนินการลดขนัตอน 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยื่นค าขอ 

    15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

                
          รายการเอกสาร        หน่วยงานภาครัฐ      จ านวนเอกสาร 
 ที่       ยนืยนัตวัตน            ผู้ออกเอกสาร           ฉบับจริง 
             
1)         บตัรประจ าตวั                        -                                       1 

              ประชาชน 

 2)          ใบส าคญัการ                         -                                    1 

              เปลีย่นช่ือ 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร        หน่วยงานภาครัฐ 

ยื่นเพิ่มเติม                 ผู้ออกเอกสาร 

แบบค าร้ องขอ- 
ใบรับรอง 

มาตรฐานสถาน 

ประกอบการเพื่อ 

สขุภาพหรือเพื่อ 

เสริมสวย (ยื่น 

ใหม)่ สสธ-1 หรื อ 

          1 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร        หน่วยนับ 

ส าเนาเอกสาร 

            0 ฉบบั - 

หมายเหตุ 

จ านวนเอกสาร      หน่วยนับ 

ส าเนา 

            1 

            1 

ฉบบั 

ฉบบั 

หมายเหตุ 

(ลงนามรับรอง 

สาเนาถกูต้อง) 
(ลงนามรับรอง 

สาเนาถกูต้อง) 

1) 
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ที่ 
รายการเอกสาร          หนว่ยงานภาครัฐ 

ยื่นเพิ่มเติม                ผู้ออกเอกสาร 

(ตอ่อาย)ุ สสธ-๒ 

แบบแปลน หรื อ 

แผนผงัการ 
ให้บริการใน 

สถาน 

ประกอบการ 
 
แผนท่ีแสดง 

บริเวณที่ตัง้ 

สถาน 

ประกอบการ 
 
หนงัสอืรับรอง 

การจดทะเบียน 

บริคนธ์สนธิ 

พร้อมบญัชีผู้  ถือ 

หุ้น วตัถปุระสงค์ 

และผู้มีอ านาจลง 

ช่ือแทนนิติบคุคล 

ผู้ ร้องขอ (กรณี 

ยื่นในนามนิต ิ

บคุคล) 
 

หนงัสอืยินยอม 

ของเจ้าของ 

อาคารหรือสถาน 

ที่ตัง้สถาน 

ประกอบการ (ใน 

กรณีที่ผู้ ร้องขอ 

ใบรับรอง 

มาตรฐานไมใ่ช ่

เจ้าของอาคาร 

- 0 

จ านวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวนเอกสาร            หนว่ยนบั 

ส าเนา                        เอกสาร 

1 ฉบบั 

หมายเหต ุ

(ลงนามรับรอง 

ส าเนาถกูต้อง) 

2) 

- 0 2 ฉบบั 

3) 

(ลงนามรับรอง 

ส าเนาถกูต้อง) 

- 0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง 

ส าเนาถกูต้อง) 

4) 

- 1 0 ฉบบั (ผู้  ประกอบการ 

เซ็นรับรองสาเนา 

ถกูต้อง) 

5) 
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ที่ 
รายการเอกสาร         หน่วยงานภาครัฐ 

ยื่นเพิ่มเติม                  ผู้ออกเอกสาร 

หรือสถานท่ีตัง้ 

สถาน 

ประกอบการ) 
หรื อ - ส าเนา 

สญัญาเชา่ 

- ส าเนาบตัร 
ประชาชน/ส าเนา 

ทะเบียนบ้านผู้ให้ 

เช่า - ส าเนา 

ทะเบียนบ้าน 

ที่ตัง้สถาน 

ประกอบการ 
 
 
ใบรับรองความรู้ - 
ความสามารถ 

ของผู้ดาเนินการ 
และใบวฒุด้ิาน 

การนวดของผู้ 
บริการทกุคน 

 
ส าเนาทะเบียน  
บ้าน 

ผู้ประกอบการ 
ผู้ดาเนินการสปา 

และผู้ให้ บริการ 
 

แบบแจ้งความจ า - 
นงเป็น 

ผู้ด าเนินการสปา 

ณ สถาน 

ประกอบการนัน้ 

(กรณีขอ 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร       หน่วยนับ 

ส าเนาเอกสาร หมายเหตุ 

0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง 

ส าเนาถกูต้อง) 

6) 

0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง 

ส าเนาถกูต้อง) 

7) 

1 0 ฉบบั - 

8) 
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ที่ 
รายการเอกสาร         หน่วยงานภาครัฐ 

ยื่นเพิ่มเติม                 ผู้ออกเอกสาร 

          ใบรับรอง 

          มาตรฐานสถาน 

          ประกอบการสปา 

          เพื่อสขุภาพ) 
     
         ใบรับรองแพทย์ - 
          ของ 

 9)      ผู้ประกอบการ 
          ผู้ดาเนินการสปา 

         ผู้ให้ บริการทกุคน 

         ใบอนญุาตการใช้ - 
         อาคารซึง่ออก 

10)     โดยโยธาธิการ 
          เขต (ถ้ ามี) 
     
         ภาพถ่ายสถาน - 
         ประกอบการ 
         โดยรายละเอียด 

         ดงันี ้1.อาคาร 
         ภายนอกและท่ี 

         มองเห็นป้ายช่ือ 

         สถาน 

         ประกอบการ 
11)    2.ทางเข้าและ 

         บริเวณต้อนรับ 

         3.ห้อง 

          ผลดัเปลีย่น 

         เสือ้ผ้า ชาย-หญิง 

         /ตู้ เก็บเสือ้ผ้าหรื อ 

          ทรัพย์สนิของม ี

          คา่ 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร         หน่วยนับ 

ส าเนาเอกสาร 
หมายเหตุ 

1 0 ฉบบั - 

1 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง 

สาเนาถกูต้ อง) 

1 0 ฉบบั (รายละเอียดตา่งๆ 

ข้อละ 1 ภาพ) 
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ที่ 
รายการเอกสาร         หน่วยงานภาครัฐ 

ยื่นเพิ่มเติม                  ผู้ออกเอกสาร 

        4.ห้องบริการทกุ 

          ห้องตามรายการ 
          บริการ(แสดง 

         รายละเอียดของ 

         อปุกรณ์บริการ 

         ภายใน) 
        5.ห้องน้า-ห้อง 

          ส้วม แยกสว่น 

          ชายหญิง 

        6.อา่งล้างมือ 

        7.ห้องหรือ 

          บริเวณเตรี ยม 

          ผลติภณัฑ์ 

         ส าหรับให้ บริการ 
        8.ห้องอบไอน า้ 

          อบความร้อน 

          อา่งน า้วน  บอ่น า้ 

          ร้อน บอ่น า้เย็น 

         9.ห้องเก็บวสัด ุ

            ปกรณ์ 

        10.บริเวณซกั 

            ล้าง 

       11.บริเวณก าจดั 

          ขยะและน า้เสยี 

        12.ห้องพกั 

          พนกังาน 

          ใบอนญุาต- 
 
 
 
 

12)   ประกอบกิจการท่ี 

        เป็นอนัตรายตอ่ 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร        หน่วยนับ 

ส าเนาเอกสาร 
หมายเหตุ 

0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง 

ส าเนาถกูต้อง) 
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ที่ 
รายการเอกสาร         หน่วยงานภาครัฐ 

ยื่นเพิ่มเติม                  ผู้ออกเอกสาร 

         สขุภาพตาม 

         พระราชบญัญตัิ 
         การสาธารณสขุ 

         พ.ศ. 2535 

          
         กรณีที่สถาน- 
         ประกอบการเพื่อ 

         สขุภาพหรือเพื่อ 

         เสริมสวยที่ขอตอ่ 

         อายใุบรับรอง 

         มาตรฐานฯ ไม ่

         ต้องยื่นเอกสาร 
         ใหม ่ยกเว้นม ี

         การเปลีย่นแปลง 

         จากเดิมให้ยื่น 

         เอกสารเพิ่มเตมิ 

         ดงันี ้
13)   1. การเพิ่มพืน้ท่ี 

         ให้บริการ 
         2. การเพิ่ม 

         รายการให้บริการ 
         3. สญัญาเช่า 

        (กรณีสญัญาเชา่ 

         เดิมหมดอาย)ุ 
         4. กรณีเปลีย่น 

         ผู้ด าเนินการสปา 

         ให้แนบใบรับรอง 

         ความรู้ 
         ความสามารถ 

         ผู้ดาเนินการสปา 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร        หน่วยนับ 

ส าเนาเอกสาร 
หมายเหตุ 

1 0 ฉบบั (ผู้ประกอบการ 
เซ็นรับรองสาเนา 

ถกูต้อง 

ยกเว้นแบบแสดง 

ความจ านงเป็น 

ผู้ด าเนินการสปา 

) 
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ที่ 
รายการเอกสาร         หน่วยงานภาครัฐ 

ยื่นเพิ่มเติม                  ผู้ออกเอกสาร 

,บตัรประชาชน, 
ทะเบียนบ้าน, 
แบบแสดงความ 

จ านงเป็น 

ผู้ด าเนินการสปา 

5. กรณีเปลีย่น 

หรือเพิ่มพนกังาน 

ให้ บริการให้ แนบ 

ใบวฒุิบตัร 
ประชาชน, 
ทะเบียนบ้าน 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร         หน่วยนับ 

ส าเนา 
หมายเหตุ 

16. คา่ธรรมเนียม 

     ไมม่ีคา่ธรรมเนียม 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน 

     1) หนว่ยงาน ณ จดุยื่นคาขอ ศนูย์บริการผลติภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ                                    
         ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดักาญจนบรีุ  /ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

     2) ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดักาญจนบรีุ (กลุม่งานนิติการ)  
2)ช่องทางการร้องเรียน  โทรศพัท์ 034-512961 ตอ่ 217 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สานกัปลดัสานกันายกรัฐมนตรี 

     หมายเหต ุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้  ปณ.1111 

     เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุติ กทม. 10300) 
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วิธีการยื่นคาขอการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสขุภาพหรือเพื่อเสริมสวย 

(กรณีรายใหม ่และกรณีรายต ่ออาย)ุ 

ศกึษารายละเอียดในคู่มือสาหรับประชาชนเก่ียวกบัการขอรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ 

ใท 
เพ่ือสขุภาพหรื อเพ่ือเสริ มสวย 

กรอกคาขอและเตรียมเอกสารหลกัฐาน 

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของตนเองด้วยแบบตรวจรับคาขอ 

ไม่ครบ/ไม่ถกูต้อง เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคา 
ขอและเอกสาร 

ครบถ้วน/ถกูต้อง 

เจ้าหน้าท่ีบนัทึกข้อบกพร่องและ 
 ระยะเวลาแก้ไข 
พร้อมลงนามรับทราบร่วมกนั 
)เจ้าหน้าท่ีและผู้ยืน่คาขอ( 

ปรับปรุงถกูต้อง 
เหมาะสม ภายใน 
ระยะเวลาที่กาหนด 

ทาหนงัสือเชิญคณะกรรมการตรวจ 
และประเมนิมาตรฐานสถาน 
ประกอบการ ร่วมตรวจมาตรฐาน 

มอบสาเนาบนัทึกข้อบกพร่องให้ผู้ 
ยื่นคาขอ 

คณะกรรมการตรวจและประเมนิมาตรฐาน 
ลงพืน้ท่ีตรวจสถานประกอบการ 

แก้ไขครบถ้วนถกูต้องตามบนัทกึ 
ข้อบกพร่อง ภายในระยะเวลาที ่
กาหนด 

ผยูื่นคาขอแก้ไขข้อบกพร่องภายใน้ 
ระยะเวลาทีกาหนดและนามายื่นใหม่ ่

คณะกรรมการตรวจและประเมนิมาตรฐาน 
พิจารณาเห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ เห็นชอบ 

แก้ไขไม่ครบถ้วน/ไม่ถกูต้อง/ 

เกินระยะเวลาที่กาหนด 

ผู้ขออนญุาต 
ปรับปรุงสถานท่ี 

เสนอผู้อนญุาต 
ลงนามใบอนญุาต 

คืนคาขอให้ผู้มายืน่ 

ผู้ขออนญุาตรับใบอนญุาตพร้อมชาระ 
ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต 


