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)
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

3
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
(……………….…………….………………………)

