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การขออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จังหวัดอ านาจเจริญ  

     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  ยังมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม 

ก ากับ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่องก าหนด

สถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่การบริการผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งประเด็นนี้ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  ได้มีการแนะน า ออกตรวจสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และควบคุมก ากับ 

ให้จัดให้มีบริการตามลักษณะที่ได้รับอนุญาตเพ่ือการคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการ  เนื่องจาก

ผู้ประกอบการ ไม่เข้าใจกระบวนขั้นตอนการขออนุญาตสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  ตามพระราชบัญญัติ

สถานประกอบการ พ.ศ.2559 นอกจากนี้ที่ผ่านมายังไม่มีแนวทางคู่มือปฏิบัติงานสถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ ซึ่งจะท าให้เกิดความแตกต่าง ระหว่างสถานบริการและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ในการนี้การ

จัดท าคู่มือ  การขออนุญาตสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ จึงมีความจ าเป็นและง่ายต่อการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ รวมถึงการยื่นขออนุญาตสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพของผู้ประกอบการให้เข้าใจและยื่นเอกสาร

ได้ถูกต้องครบถ้วน เมื่อสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับการอนุญาตก็จะส่งให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและ

มั่นใจในบริการของกิจการสปาเพ่ือสุขภาพและกิจการนวดเพื่อสุขภาพมากขึ้น 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  
1.1 แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
       เพ่ือให้การพิจารณาการขอรับใบอนุญาตฯ มีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน                  

จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนเสนอความเห็นให้ผู้อนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ทั้งนี้ เพ่ือลดระยะเวลาการอนุญาตและเป็นการอ านวยความ

สะดวกให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ จึงได้ก าหนดแนวทาง การพิจารณาอนุญาต พิจารณาจากการตรวจมาตรฐาน

สถานประกอบการก่อนออกใบอนุญาต (ใช้แบบตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบกอบการเพ่ือสุขภาพ

เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ) 

1.2 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตฯ  
 1. เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(สพส. 1) ณ ห้อง one stop service ชั้น 1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามแบบตรวจสอบเอกสาร
ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (แบบฟอร์ม 1)  
 2. ตรวจสอบหลักฐานคุณสมบัติและการรับรองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ 
และผู้ด าเนินการ แล้วแต่กรณี  
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 3. ตรวจสอบเลขที่ตั้งของสถานประกอบการ เวลาเปิด-ปิดบริการ ที่ชัดเจนถูกต้องตามประเภทของ
กิจการ และผู้ให้บริการมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (สพส. 14)  
 4. กรณีเป็นกิจการสปา ต้องมีผู้ด าเนินการที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการในสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ (สพส. 9)  
 5. เมื่อเอกสารหลักฐานตามแบบค าขอรับใบอนุญาตฯ ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ออกใบรับคาขออนุญาต
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (สพส. 2) ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต หากเอกสารและหลักฐานไม่
ครบถ้วน ผู้รับค าขอฯ ให้ค าแนะน าแก่ผู้ขอรับใบอนุญาต เพ่ือจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบและนา
มายื่นอีกครั้ง  
 6. เมื่อเอกสารครบถ้วน ผู้รับค าขอฯจึงออกใบรับค าขอฯ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาต และลงบันทึกการตรวจ
เอกสารครบในแบบตรวจสอบเอกสารคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
(แบบฟอร์ม 1)  
 7. ผู้รับค าขอฯ ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  แจ้งแนวทางการตรวจประเมิน
มาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตและให้ค าแนะน าข้อควรปฏิบัติให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด หรือสามารถเข้าดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเวปไซค์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
 8. ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในการตรวจประเมินตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารค า
ขอตามแบบฟอร์ม 1 ในขั้นตอนนี้หากพบว่าต้องเพ่ิมเติมเอกสารหรือปรับปรุงแก้ไข ต้องมีหนังสือแจ้งผู้ขอรับ
ใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับค าขอฯ ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ส่งเอกสารเพ่ิมเติม หรือไม่แก้ไข
ภายใน 30 วัน ให้จาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  
 9. เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วน ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายลงชื่อและวันเดือนปีที่ตรวจ
รับเอกสารครบในแบบฟอร์ม 1 ซึ่งจะเป็นวันเริ่มต้นนับหนึ่งในกระบวนการพิจารณาคาขอรับใบอนุญาตฯ 

1.3 แนวทางในการพิจารณาอนุญาต  
 1. เมื่อผู้รับผิดชอบงาน ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามแบบฟอร์ม 1 แล้วจะนัดหมายวัน เวลา
ที่จะเข้าตรวจสถานประกอบการ  
 2. เมื่อถึงวันตรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินลักษณะและมาตรฐานของสถานประกอบการและบันทึก 
ภาพถ่าย ในแต่ละมาตรฐาน หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะนาหรือแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไข (ซึ่งอาจก าหนดระยะเวลาให้แก้ไข ภายในกรอบเวลาของกระบวนการพิจารณาอนุญาต) 
(กรอบเวลาอนุญาต 60 วัน)  
 3. ผู้ตรวจประเมินสรุปผลการตรวจ เสนอผู้ให้อนุญาตพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 4. หากผู้อนุญาตเห็นชอบให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ทราบ เพ่ือช าระค่าธรรมเนียมการประกอบ
กิจการฯ                                                                                                                                       
           5. กรณีทีไ่ม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา 60 วัน อาจขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่
เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วัน และมีหนังสือแจ้งเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ทราบก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว  
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1.4 การแจ้งผลการพิจารณาและการช าระค่าธรรมเนียม  
1) กรณีผู้อนุญาตมีค าสั่งอนุญาต  
 1. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ทราบ และให้มาช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและการชาระค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2560 ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือ  
 2. เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตฯช าระค่าธรรมเนียม ผู้รับผิดชอบงานออกหลักฐานการชาระค่าธรรมเนียม 
(สพส. 18) และนัดให้ผู้ขอรับใบฯ มารับใบอนุญาตฯภายใน 7 วัน  
 3. เจ้าหน้าที่จัดท าใบอนุญาตและส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(ตามแบบที่ก าหนดท้ายกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2560) 
เสนอผู้อนุญาตลงนาม ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ช าระค่าธรรมเนียม พร้อมทั้งบันทึกทะเบียนประวัติสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพและลงข้อมูลสถิติในสมุดทะเบียน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน  
 4. ผู้ขอรับใบอนุญาตติดต่อขอรับใบอนุญาตที่ ห้อง one stop service ชั้น 1 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
5. กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มาช าระค่าธรรมเนียมเม่ือครบก าหนด 60 วัน ผู้รับผิดชอบงานเสนอความเห็นต่อผู้
อนุญาต เพ่ือจาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  
2) กรณีผู้อนุญาตมีค าสั่งไม่อนุญาต  
 1. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบพร้อมทั้งเหตุผลและสิทธิ
อุทธรณ์ ภายใน 7 วัน ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวง ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งว่าไม่อนุญาต  
 2. หากผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นอุทธรณ์ ปลัดกระทรวงจะพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้
รับค าอุทธรณ ์ 
 3. หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จ จะมีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบและขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์
ออกไปไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  
 4. ค าวินิจฉัยของปลัดกระทรวงถือเป็นที่สุด  
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แนวทางการเตรียมแฟ้มเอกสารส าหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จังหวัดอ านาจเจริญ                                  

           จังหวัดอ านาจเจริญได้มีข้อก าหนดของมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ เป็นคู่มือปฏิบัติงาน
ประจ าสถานประกอบการเพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงด าเนินการและเป็นการยกระดับมาตรฐาน อันจะส่งผลให้
เกิดการยอมรับของผู้บริโภคและเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
มาตรฐาน นอกจากนี้การมีคู่มือปฏิบัติงานยังท าให้เกิดความแตกต่าง ระหว่างสถานบริการและสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นที่เชื่อถือของผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งจะส่งให้
ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในบริการของกิจการสปาเพ่ือสุขภาพและกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ มี
รายละเอียดดังนี้  
ส่วนที่ 1 ใบประกอบกิจการต่างๆ เช่น ใบอนุญาต ใบรับรองต่างๆ 

1. ส าเนาใบอนุญาตสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

2. ส าเนาค าร้องขอใบอนุญาตสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ( สพส.๑) 

3. ส าเนาหนังสือใบทะเบียนพาณิชย์ 

4. สัญญาเช่า หรือ เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร หรือ หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าอาคาร 

( กรณีท่ีผู้ยื่นขอไม่ใช่เจ้าของอาคารหรือสถานที่)  

5. เอกสารของผู้ประกอบการ (ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ แผนที่ แผนผัง ภาพถ่ายห้องต่างๆ  

1. แผนที่  ( จาก สสจ. ถึงสถานที่ตั้งร้าน ) 

2. แบบแปลน หรือ แผนผังภายในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและภาพถ่ายห้องต่างๆ  

ส่วนที่ 3 บัญชีรายชื่อพนักงานนวด พนักงานอ่ืนๆ ทุกคนในสถานประกอบการและประวัติส่วนบุคคล และ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ (ประเมินตั้งแต่แรกรับ / ทุก 3  เดือน / 6  เดือน / 1 ปี ) 

1. ทะเบียนผู้ให้บริการ  ( แบบฟอร์ม สสธ.๖) 

2. ส าเนาใบรับรองผู้ให้บริการ ( ยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ สสจ.)  

3. ส าเนาบัตรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

5. ส าเนาประเมินใบความรู้  (ประเมินผลอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี ) 

6. ใบรับรองแพทย์(ตัวจริง) 

7. แบบบันทึกการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (ผู้ประกอบเป็นผู้ประเมิน) 
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ส่วนที่ 4 บัญชีรายการให้บริการต่างๆ ราคาและวิธีการให้ค าปรึกษาก่อนรับบริการ 

1. การบริการ (มีเมนูอะไรบ้าง) พร้อมราคา และขั้นตอน ของการให้การบริการภายในสถาน

ประกอบการแต่ละประเภท 

2. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการให้บริการแต่ละประเภท  

ส่วนที่ 5 ใบวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ น้ าที่ใช้ วิธีการท าความสะอาด วิธีการฆ่าเชื้อ        

1. ขั้นตอนการท าความสะอาดผ้าและการท าความสะอาดของอุปกรณ์ในสถานประกอบการ  และ

ตรวจสอบสภาพการใช้งาน เช่น ถังดับเพลิง พร้อมมีผู้รับผิดชอบในการท าความสะอาด  

ส่วนที่ 6 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แผ่นพับ ใบปลิว โบวชัวร์  

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเฉพาะของสถานประกอบการที่ไม่เปิดเผยเป็นสาธารณะ เช่น การประยุกต์ท่านวดต่างๆ / 

สูตรอาหารเมนูพิเศษ / การผสมน้ ามันระเหย เป็นต้น 

1. การประยุกต์ท่านวดประจ าร้าน สูตรอาหารพิเศษ การผสมน้ ามันหอมระเหยที่ทางร้านท าขึ้นมาเอง 

ส่วนที่ 8  อ่ืนๆ ก าหนดให้ต้องมี ดังนี้ 
1. บันทึกตรวจสภาพถังดับเพลิง 
2. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน(SOP)ของการให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

3. มาตรการป้องกันถูกล่วงละเมิดหรือการล่วงละเมิด 

4. ข้อควรระมัดระวังผู้ที่มีความเสี่ยงจากอายุหรือภาวะโรคประจ าตัว 
5. แบบคัดกรองผู้มีภาวะเสี่ยงจากอายุและภาวะโรคของผู้รับบริการ 

6. สมุดทะเบียนบันทึกผู้มารับบริการ  

7. ข้อควรระวังในการให้นวดหรือบริการที่มีในร้าน  

8. ติดแสดงสัญญาลักษณ์ ๔ สัญลักษณ์ ได้แก่ ห้ามละเมิดทางเพศ ห้ามพกอาวุธ ห้ามสูบบุหรี่ ห้าม

จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกฮอกล์  
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1 
• ตรวจสอบเอกสารตามแบบ สพส 1 และ 2 
• เจ้าหน้าที่ลงรับและออกเลขรับ มุมด้านขวามือ ของแต่ละแบบฟอร์ม 

2 

• Check list ตามแบบตรวจสอบเอกสารค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจ
สานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (แบบฟอร์ม 1) 

• ระบุวันรับเอกสารที่ครบถ้วน /วันลงตรวจ / วันแก้ไข  

3 
• ลงสถานที่ตรวจตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ นัดส่งวันแก้ไข (หากมี) และต้อง

ระบุวันที่ส่งแก้ไข ในแบบฟอร์มที่ 1  

4 
• ท าบันทึกข้อความเสนอผู้อนุญาต พร้อมแนบเอกสารขอยื่นขออนุญาต 

พร้อมทั้ง*** แบบฟอร์มที่ 1  และลงในระบบสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ เพื่อปริ้นใบอนุญาต 

5 
• ท าหนังสือแจ้งให้มาช าระค่าธรรมเนียมและรับอนุญาตใบอนุญาต  

6 
• ส าเนาใบอนุญาตฯ ใบแสดงหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม 
• ลงทะเบียนคุม  

สรุปแผนผังขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

ตั้งแต่ขั้นตอนรับเอกสารจนถึงออกใบอนุญาตฯ  

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
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แบบตรวจสอบเอกสารค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจสานประกอบการเพื่อสุขภาพ ( แบบฟอร์ม 1) 

     วันท่ีลงตรวจสถานท่ี ครั้งท่ี 1 .......................................... วันท่ีรบัเรื่อง.............................................เวลา.........................น. 

     วันท่ีลงตรวจสถานท่ี ครั้งท่ี 2 ..............................................ช่ือสถานประกอบการ................................................................                  

     วันท่ีส่งแก้ไข..........................................................................   

     ประเภทกิจการ       สปา       นวดเพื่อสุขภาพ        นวดเพื่อเสริมสวยความงาม     

    

ล าดับ เอกสารหลักฐาน จ านวน
(ฉบับ) 

ตรวจสอบ 
โดยเจ้าหนา้ที่รับเร่ือง 

1.เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ (กรณีนิติบุคคล ต้องเป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือบริคนห์สนธิ์) 
1.1 ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน 1  
1.2 ส าเนาทะเบียนบา้น 1  
1.3 ใบรับรองแพทย ์(ฉบับจริง)  1  
1.4 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท(หนังสือบริคนห์สนธิ)พร้อมส าเนาบัญชีผู้ถือหุ้น 

วัตถุประสงค์และผู้ที่มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล (กรณียื่นในนามนิติบุคคล) 
1  

1.5 ใบมอบอ านาจ(กรณีผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลมอบหมายให้บุคคลอื่นแทนตน  
1. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนผู้มอบอ านาจ 
2 .ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนผู้รับมอบ 

1  

2. เอกสารหลักฐานสถานที่ที่ตั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
2.1 แผนที่แสดงบริเวณแสดงที่ตั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 1  
2.2 แบบแปลนหรือแผนผังสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นค าขอฯที่สามารถค านวณพื้นที่ได้ 1  
2.3 เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร กรณีผู้ยื่นขอไม่ใช่เจ้าของอาคารหรือสถานที่ตั้ง ต้องมีสัญญาเช่า

หรือหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารจากเจา้ของอาคารหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ 
1  

3. เอกสารหลักฐานผู้ให้บรกิาร  จ านวนผู้ให้บริการ..............คน 
3.1 บัญชีรายชื่อผู้ให้บรกิาร 1  

1.ใบสรุปรายชื่อผู้ให้บริการ 1  

2.ส าเนาการรับรองการขึ้นทะเบยีนเป็นผู้ให้บริการ 1  

3.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ให้บรกิาร 1  
4.ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง ) 1  
5.หลักฐานอื่นๆ (ถา้มี) เช่ือ ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส เป็นตน้   

4. เอกสารหลักฐานผู้ด าเนินการสปา (กรณีขอใบอนุญาตประกอบกจิการสปา)  จ านวนผู้ด าเนินการ.............คน 
4.1 แบบแสดงความจ านงเป็นผู้ด าเนินการกจิการสปา 1  
 1.ส าเนาการรับรองการขึ้นทะเบยีนเป็นผู้ด าเนินการสปา 1  
 2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ด าเนนิการสปา 1  
 3.ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง ) 1  
 4.หนังสือยินยอมเป็นผู้ด าเนินการสปา 1  
 5.หลักฐานอื่นๆ (ถา้มี) เช่ือ ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส เป็นตน้   

5 แฟ้มเอกสารส าหรับประจ าไว้อยู่ที่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 8 ส่วน  1  

ลงช่ือ.......................................ผูต้รวจสอบค าขอ 

(.............................................) 

วันท่ี......./......../............ 

ลงช่ือ.......................................ผูร้บัค าขอ 

(.............................................) 

วันท่ี......./......../............ 
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สมุดทะเบียนคุมการเพ่ือสุขภาพที่ย่ืนขออนุญาตฯ จังหวัดอ านาจเจรญิ 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ผู้ประกอบกิจการ ชื่อผู้ให้บริการ วันที่ลงรับ วันที่ลงตรวจ วันที่ออกใบอนุญาต หมายเหตุ 

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

 

 


