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คู่มือส าหรับประชาชน: การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย(กรณีรายใหม่
และกรณีรายต่ออายุ) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพหรือเพ่ือเสริมสวย(กรณีรายใหมแ่ละกรณีราย

ตอ่อายุ) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีตอ่เน่ืองจากหนว่ยงานอ่ืน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองก าหนดสถานทีเ่พือ่สขุภาพหรือเพือ่เสริมสวย มาตรฐานของสถานที ่การ
บริการ ผูใ้หบ้ริการ หลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพือ่การรับรองใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานส าหรับสถานทีเ่พือ่
สขุภาพหรือเพือ่เสริมสวย ตามพระราชบญัญติัสถานบริการ พ .ศ.2509(ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่26  มกราคม 2549 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองก าหนดสถานท่ีเพ่ือสขุภาพ
หรือเพ่ือเสริมสวย มาตรฐานของสถานท่ี การบริการ ผู้ให้บริการ หลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือการรับรอง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานส าหรับสถานท่ีเพ่ือสขุภาพหรือเพ่ือเสริมสวย  ตามพระราชบญัญตัสิถานบริการ 
พ.ศ.2509 (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 26 มกราคม 2549  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  130 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 1  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 4  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพหรือเพ่ือ
เสริมสวย(กรณีรายใหมแ่ละกรณีรายตอ่อายุ) 19/05/2558 11:46  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก  /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (-) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

การนบัระยะเวลาด าเนินการรวม 130 วนัท าการ ให้นบัจากวนัท่ีหนว่ยงานประทบัตราลงรับเอกสารการขอใบรับรอง
มาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพทางไปรษณีย์ โดยเอกสารหลกัฐานต้องครบถ้วนถกูต้อง หากมีการแก้ไข
เอกสารต้องนบัวนัหลงัจากหนว่ยงานได้รับเอกสารแก้ไขครบถ้วนแล้ว ทัง้นีย้กเว้นกรณีท่ีเกิดภาวะวิกฤตหรือ
เหตกุารณ์ฉกุเฉินตา่งๆ ไมว่า่จะเกิดจากภยัธรรมชาต ิอบุตัเิหต ุหรือการมุง่ร้ายตอ่องค์กร เชน่ อทุกภยั อคัคีภยั การ
ก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น  
* หมายเหต ุ
1.ไมน่บัระยะเวลาการให้บริการ กรณีท่ีคณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการมีการเล่ือนการประชมุ 
2. กรณีมีการมอบอ านาจ :ผู้ รับมอบอ านาจสามารถลงนามแทนผู้มอบอ านาจในบนัทกึให้แก้ไขของหนว่ยงานได้
(บนัทกึสองฝ่าย) 

 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

๑. ผู้ประกอบการย่ืนแบบ
ค าร้องขอรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบการเพ่ือ
สขุภาพ๒. เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบความถกูต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร 
 

1 วนั กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

1.คณะอนกุรรมการตรวจ
และประเมินมาตรฐาน
สถานประกอบการกลางใน
เขตกรุงเทพมหานคร ท า
การตรวจประเมินมาตรฐาน
สถานประกอบการเพ่ือ
สขุภาพ และน าเสนอตอ่

90 วนั กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

(ในกรณีสถาน
ประกอบการเพ่ือ
สขุภาพท่ีไม่
เข้าเกณฑ์ หรือไม่
ผา่นเกณฑ์
คณะอนกุรรมการ
ตรวจและประเมิน
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

คณะอนกุรรมการและ
คณะกรรมการตรวจและ
ประเมินมาตรฐานสถาน
ประกอบการกลางเพ่ือ
พิจารณาให้การรับรอง 
 
 

ฯ ให้ค าแนะน า
เพ่ือให้สถาน
ประกอบการ
ดงักลา่วปรับปรุง
แก้ไข และหาก
แก้ไขเรียบร้อย
แล้ว 
คณะอนกุรรมการ
ตรวจและประเมิน
ฯ ตรวจสอบ
รายละเอียดการ
แก้ไขรูปภาพ/
หลกัฐานท่ี
ผู้ประกอบการสง่
มา/ลงพืน้ท่ีตรวจ
ประเมิน ครัง้ท่ี 2 
จากนัน้สรุปผล
การตรวจจดัท า
รายงานเตรียม
เสนอ
คณะอนกุรรมการ
ฯและเตรียมเสนอ
คณะกรรมการฯ 
ในครัง้ตอ่ไป) 

3) 

การลงนาม 
 

เลขานกุารคณะกรรมการ
จดัท าใบรับรองและ
เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ 
“มาตรฐาน สบส” 

24 วนั กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

4) 

การลงนาม 
 

ผู้ มีอ านาจลงนามใน
ใบรับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสขุภาพ 
 
 

10 วนั กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

- 

5) 

การลงนาม 
 

เลขานกุารคณะกรรมการ
แจ้งผลการพิจารณาให้ 5 
หนว่ยงานทราบและนดั
หมายสถานประกอบการ
เพ่ือสขุภาพในการรับ
ใบรับรองและเคร่ืองหมาย
สญัลกัษณ์ “มาตรฐาน 
สบส” 
 
 

5 วนั กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   130 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 130 วนัท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 

2) 
ใบส าคญัการ
เปล่ียนช่ือ 

- 1 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบค าร้องขอ
ใบรับรอง
มาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือ
สขุภาพหรือเพ่ือ
เสริมสวย (ย่ืน
ใหม)่ สสธ-1 หรือ
(ตอ่อายุ) สสธ-๒ 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

แบบแปลน หรือ
แผนผงัการ
ให้บริการใน
สถาน
ประกอบการ 

- 0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 

3) 

แผนท่ีแสดง
บริเวณท่ีตัง้
สถาน
ประกอบการ 

- 0 2 ฉบบั (ลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 

4) 

หนงัสือรับรอง
การจดทะเบียน           
บริคนธ์สนธิ 
พร้อมบญัชีผู้ ถือ
หุ้น วตัถปุระสงค์
และผู้ มีอ านาจลง
ช่ือแทนนิตบิคุคล
ผู้ ร้องขอ  (กรณี
ย่ืนในนามนิติ
บคุคล) 

- 0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 

หนงัสือยินยอม
ของเจ้าของ
อาคารหรือสถาน
ท่ีตัง้สถาน
ประกอบการ (ใน
กรณีท่ีผู้ ร้องขอ
ใบรับรอง
มาตรฐานไมใ่ช่
เจ้าของอาคาร
หรือสถานท่ีตัง้
สถาน
ประกอบการ) 
หรือ - ส าเนา
สญัญาเชา่                                                                          
- ส าเนาบตัร
ประชาชน/ส าเนา
ทะเบียนบ้านผู้ให้
เชา่ - ส าเนา
ทะเบียนบ้าน
ท่ีตัง้สถาน
ประกอบการ 

- 1 0 ฉบบั (ผู้ประกอบการ
เซ็นรับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

6) 

ใบรับรองความรู้
ความสามารถ
ของผู้ด าเนินการ
และใบวฒุิด้าน
การนวดของผู้
บริการทกุคน 

- 0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 

7) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน

- 0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้ประกอบการ
ผู้ด าเนินการสปา
และผู้ให้บริการ 

8) 

แบบแจ้งความจ า
นงเป็น
ผู้ด าเนินการสปา 
ณ สถาน
ประกอบการนัน้  
(กรณีขอ
ใบรับรอง
มาตรฐานสถาน
ประกอบการสปา
เพ่ือสขุภาพ) 

- 1 0 ฉบบั - 

9) 

ใบรับรองแพทย์
ของ
ผู้ประกอบการ             
ผู้ด าเนินการสปา 
ผู้ให้บริการทกุคน 

- 1 0 ฉบบั - 

10) 

ใบอนญุาตการใช้
อาคารซึง่ออก
โดยโยธาธิการ
เขต (ถ้ามี) 

- 1 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 

11) 

ภาพถ่ายสถาน
ประกอบการ  
โดยรายละเอียด
ดงันี ้1.อาคาร
ภายนอกและท่ี
มองเห็นปา้ยช่ือ
สถาน

- 1 0 ฉบบั (รายละเอียดตา่งๆ
ข้อละ 1 ภาพ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบการ  
2.ทางเข้าและ
บริเวณต้อนรับ  
3.ห้อง
ผลดัเปล่ียน
เสือ้ผ้า ชาย-หญิง 
/ตู้เก็บเสือ้ผ้าหรือ
ทรัพย์สินของมี
คา่  
4.ห้องบริการทกุ
ห้องตามรายการ
บริการ(แสดง
รายละเอียดของ
อปุกรณ์บริการ
ภายใน)   
5.ห้องน า้-ห้อง
ส้วม แยกสว่น
ชายหญิง  
6.อา่งล้างมือ  
7.ห้องหรือ
บริเวณเตรียม
ผลิตภณัฑ์
ส าหรับให้บริการ 
8.ห้องอบไอน า้ 
อบความร้อน 
อา่งน า้วน บอ่น า้
ร้อน บอ่น า้เย็น 
9.ห้องเก็บวสัดุ
อปุกรณ์  
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

10.บริเวณซกั
ล้าง  
11.บริเวณก าจดั
ขยะและน า้เสีย 
12.ห้องพกั
พนกังาน 

12) 

ใบอนญุาต
ประกอบกิจการท่ี
เป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพตาม
พระราชบญัญตัิ
การสาธารณสขุ 
พ.ศ. 2535 

- 0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 

13) 

กรณีท่ีสถาน
ประกอบการเพ่ือ
สขุภาพหรือเพ่ือ
เสริมสวยท่ีขอตอ่
อายใุบรับรอง
มาตรฐานฯ ไม่
ต้องย่ืนเอกสาร
ใหม ่ ยกเว้นมี
การเปล่ียนแปลง
จากเดมิ ให้ย่ืน
เอกสารเพิ่มเตมิ 
ดงันี ้ 
1. การเพิ่มพืน้ท่ี
ให้บริการ  
2. การเพิ่ม
รายการให้บริการ 

- 1 0 ฉบบั (ผู้ประกอบการ
เซ็นรับรองส าเนา
ถกูต้อง 
ยกเว้นแบบแสดง
ความจ านงเป็น
ผู้ด าเนินการสปา 
) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3. สญัญาเชา่ 
(กรณีสญัญาเชา่
เดมิหมดอายุ)  
4. กรณีเปล่ียน
ผู้ด าเนินการสปา
ให้แนบใบรับรอง
ความรู้
ความสามารถ
ผู้ด าเนินการสปา
,บตัรประชาชน,
ทะเบียนบ้าน,
แบบแสดงความ
จ านงเป็น
ผู้ด าเนินการสปา 
5. กรณีเปล่ียน
หรือเพิ่มพนกังาน
ให้บริการให้แนบ
ใบวฒุิ,บตัร
ประชาชน,
ทะเบียนบ้าน 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ -   
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ณ จดุย่ืนค าขอ กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค  

หมายเหตุ - 
2) ช่องทางการร้องเรียน ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 90 ม.7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 
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หมายเหตุ - 
3) ช่องทางการร้องเรียน ไปรษณีย์ - ส านกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ กรมสนบัสนนุบริการ

สขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ                        ถนนตวิานนท์ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ไปรษณีย์ - กองกฎหมาย กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ ถนนตวิา
นนท์ อ าเภอเมือง จงัหวดั                          นนทบรีุ 11000 
หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน อีเมล์    :   mrdonline2014@gmail.com 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน โทรศพัท์    0 2193 7999 
หมายเหตุ - 

7) ช่องทางการร้องเรียน facebook : สารวตัรสถานพยาบาล Online 
หมายเหตุ - 

8) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) 1. แบบค าร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพหรือเพ่ือเสริมสวย (ย่ืนใหม)่  

(แบบฟอร์มท่ี 1) 
- 
 

2) 2. แบบค าร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพหรือเพ่ือเสริมสวย (ตอ่อายุ)  
(แบบฟอร์มท่ี 2) 
- 

 
19. หมายเหตุ 
 - 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 08/06/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 
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ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย Benjamaporn Sirichalern 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


