เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง การกําหนดแบบตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการ ในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ วรรคสอง ข้อ ๕ วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและ
การชําระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๙
แห่งกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปาและกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การกําหนดแบบ
ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้เป็นไป
ตามแบบ สพส. ๑ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ แบบใบรับคําขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้เป็นไป
ตามแบบ สพส. ๒ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ แบบคํ า ขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบกิ จ การสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ
ให้เป็นไปตามแบบ สพส. ๓ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ แบบคําขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้เป็นไป
ตามแบบ สพส. ๔ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๗ แบบคํ า ขอรั บ โอนใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ
กรณีผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย ให้เป็นไปตามแบบ สพส. ๕ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๘ แบบคํ า ขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ
ให้เป็นไปตามแบบ สพส. ๖ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๙ แบบคําขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพให้เป็นไปตามแบบ สพส. ๗ ท้ายประกาศนี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๑๐ แบบคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้เป็นไป
ตามแบบ สพส. ๘ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๑ แบบใบรับคําขออนุญาตเป็นผู้ดําเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้เป็นไป
ตามแบบ สพส. ๙ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๒ แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ให้เป็นไปตามแบบ สพส. ๑๐ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๓ แบบคํ า ขอเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขรายการในใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การ ในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้เป็นไปตามแบบ สพส. ๑๑ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๔ แบบคําขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้เป็นไป
ตามแบบ สพส. ๑๒ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๕ แบบใบรั บ คํ า ขอขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารในสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ
ให้เป็นไปตามแบบ สพส. ๑๓ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๖ แบบใบรั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารในสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ
ให้เป็นไปตามแบบ สพส. ๑๔ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๗ แบบคําขอรับใบแทนใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพให้เป็นไปตามแบบ สพส. ๑๕ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๘ แบบคํ า ขอเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขรายการใบรั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้เป็นไปตามแบบ สพส. ๑๖ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๙ แบบคําขอชําระค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตามแบบ สพส. ๑๗ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒๐ แบบหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตามแบบ สพส. ๑๘ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒๑ แบบทะเบียนประวัติผู้รับบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ประเภท กิจการสปา)
ให้เป็นไปตามแบบ สพส. ๑๙ ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วิศิษฎ์ ตั้งนภากร
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สพส. 1

ประเภท

กิจการสปา
กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม
กิจการอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ………………………

เลขทีร่ บั ……………………………….
วันที่…………………………………
ลงชื่อ………………………ผู้รับคาขอ

คำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
เขียนที่ ………………………………………………..
……………………………..………………..
วันที่ …….. เดือน ….……………. พ.ศ. ….…..

๑. ข้าพเจ้า
 ๑.๑ ชื่อ ………………………………………………………………………………………………………………..
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
สัญชาติ ………………….. อายุ …… ปี ซึ่งเป็นผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ (กรณีเป็นผู้รับมอบอานาจต้องแนบใบมอบอานาจด้วย)
 ๑.๒ นิตบิ ุคคล………..……………….…………………………….……………………………………………….
โดย (๑) ……………………………………………………………………………………………..………………..………………….…………..
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
(๒) ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………….….
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
และ (3) ………………………………………………………………………………………………….……………………………………….….
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นนิติบุคคลประเภท ………………………..…………….……….
จดทะเบียนเมื่อ…………………………….………...……..…..เลขทะเบียน …….……………………………………….……………….
2. ข้าพเจ้าขอยื่นคาขอต่อผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
เพื่อขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดังนี้
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กิ จ การสปา การบริ ก ารโดยวิ ธี ก ารบ าบั ด ด้ ว ยน้ าและการนวดร่ า งกายเป็ น หลั ก
และประกอบด้วยบริการอื่นอีกอย่างน้อยสามอย่าง คือ 1. …………………………………………………
2. …………………………………………………

3. ………………………………………………..

4. …………………………………………………

5. …………………………………………………

กิจการนวดเพื่อสุขภาพ โดยมีการให้บริการ คือ ....................................................................
กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม โดยมีการให้บริการ คือ ………………………………………………….
กิจการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง คือ .........................................................................
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นภาษาไทย ว่า
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) ว่า
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
3. ที่ตั้งของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ลักษณะสถานที่ที่ใช้เป็นที่ตั้ง

บ้าน

อาคาร

ศูนย์การค้า

อื่น ๆ .......................

ตั้งอยู่เลขที่ ……………..….…….. หมู่ที่ …………………… ซอย/ตรอก ……………................................
ถนน ……..............................…ตาบล/แขวง ….………….……….....…….อาเภอ/เขต …………..……..………….………..
จังหวัด ………………………………….รหั ส ไปรษณี ย์ ….…………….……….…โทรศัพ ท์ ….………………………..…..…………
โทรสาร……………………………………………………………..…..……………….
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………………………….………………………….………………………………………..
วัน/เวลาที่เปิดให้บริการ (โปรดระบุรายละเอียดวัน/เวลาทาการ)
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
4. กรณียน่ื ขอรับใบอนุญาตเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทที่มีผู้ดาเนินการ
กิจการสปา

กิจการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

มีผู้ดาเนินการ (1) ชื่อ…………………….…………… สกุล………………….....….สัญชาติ ………………… อายุ ………….. ปี
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
ใบอนุญาตให้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เลขที่……...........................................…......................
ออกให้ ณ วันที่ …………….................… เดือน ………...........…………….……พ.ศ. …………...........................….……..
วัน/เวลาที่ให้บริการเป็นผู้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (โปรดระบุรายละเอียดวัน/เวลาทาการ)
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

3
อยู่บ้านเลขที่ …………….. หมู่ที่ ……… ซอย/ตรอก ……………………………. ถนน ………..............………………………
ตาบล/แขวง …………….……………………. อาเภอ/เขต ………………..……………จังหวัด …………………………………….
รหัสไปรษณีย…์ …………………โทรศัพท์ ……………...........…..……….โทรสาร…………..…………………….…………………
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์…………………….......................................................................................………………………
ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ........................................
(2) ชื่อ…………………….…………… สกุล………………….....….………. สัญ ชาติ ……………………….. อายุ ………..…… ปี
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
ใบอนุญาตให้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เลขที่……...........................................…......................
ออกให้ ณ วันที่ …………….................… เดือน ………...........…………….……พ.ศ. …………...........................….……..
วัน/เวลาที่ให้บริการเป็นผู้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (โปรดระบุรายละเอียดวัน/เวลาทาการ)
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
อยู่บ้านเลขที่ …………….. หมู่ที่ ……… ซอย/ตรอก ……………………………. ถนน ………..............……………………
ตาบล/แขวง …………….……………………. อาเภอ/เขต ………………..……………จังหวัด ……………………………….
รหัสไปรษณีย…์ …………………โทรศัพท์ ……………...........…..……….โทรสาร…………..………………………………………
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์…………………….......................................................................................………………………
ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ........................................
5. ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตาม มาตรา 13
แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
6. ข้ าพเจ้ าได้ ด าเนิ น การให้ สถานประกอบการเพื่ อสุ ขภาพเป็ นไปตามมาตรฐานที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 26 ครบถ้วนทุกประการแล้ว
7. มีผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อผู้อนุญาต
จานวน…..…….. คน ดังมีรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย
8. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา จานวน ......... ฉบับ ดังนี้
(1) แผนที่ แ สดงบริ เวณที่ ตั้ ง สถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ พร้ อ มบรรยายสถานที่ ตั้ ง
โดยสังเขป จานวน 1 ฉบับ
(2) แบบแปลน หรือแผนผังการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จานวน 1 ชุด
(3) กรณียื่นคาขอในนามนิติบุคคลให้แนบสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริคนธ์สนธิ
พร้อ มบัญ ชีผู ้ถ ือ หุ ้น วัต ถุป ระสงค์แ ละผู ้ม ีอ านาจลงชื ่อ แทนนิต ิบ ุค คล (ตามที ่ก าหนดในกฎกระทรวง)
จานวน 1 ฉบับ
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(4) เอกสารแสดงความเป็ น เจ้ าของอาคาร สถานที่ ที่ ตั้ งสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ
หรือหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่ตั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือหลักฐาน
การแสดงกรรมสิทธิ์ของอาคารหรือสถานที่ตั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่ใช่เจ้าของ
อาคารหรือสถานที่ตั้ง) จานวน 1 ชุด
(5) บัญชีรายชื่อผู้ให้บริการ จานวน 1 ฉบับ
(6) สาเนาใบอนุญาตของผู้ดาเนินการและใบรับรองของผู้ให้บริการทุกคน คนละ 1 ฉบับ
(7) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ประกอบการ ผู้ดาเนินการและผู้ให้บริการทุกคน
คนละ 1 ฉบับ
(8) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ 1 ฉบับ
(9) ใบรับรองแพทย์ของผู้ประกอบการ 1 ฉบับ (ออกให้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันยื่น)
(10) แบบแสดงความจานงเป็นผู้ดาเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้นจานวน 1 ฉบับ
(กรณีขอใบอนุญาตกิจการสปา)
(11) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น

ลงชื่อ………….………..……………………………….ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(……………….…………….………………………)

สพส. 2

แบบใบรับคำขออนุญำต
ประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพือ่ สุขภำพ
ชื่อผู้ขออนุญาต .....................................................................................................................................................
สถานที่ชื่อ ............................................................................................................................................................
ประเภทกิจการที่ยื่นคาขอ
กิจการสปา
กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม
กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
กิจการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ………
ประเภทของการยื่นคาขอ
คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
คาขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
คาขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกรณี
ผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ค าขอเป ลี่ ย น แป ลงแก้ ไ ขรายการใน ใบ อนุ ญ าตป ระกอบ กิ จ การ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เลขที่รับ .................................................................. วันทีร่ บั เรือ่ ง ..............................................................
ผลกำรตรวจสอบคำขออนุญำต
เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง
เอกสารหลักฐานไม่ครบตามข้อกาหนด ให้เพิ่มเติมให้ครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ลงชื่อ .......................................... ผู้ยื่นคาขอ

ลงชื่อ ......................................ผู้อนุญาต/ผู้อนุญาตมอบหมาย
วันที่ ............... / ........................ / .............

สพส. 3

ประเภท

กิจการสปา
กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม
กิจการอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ………………………

เลขที่รับ……………………………….
วันที…่ ………………………………
ลงชื่อ………………………ผู้รับคาขอ

คำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
เขียนที่ ………………………………………………..
……………………………..………………..
วันที่ ….….. เดือน ….……………. พ.ศ. ….…..

๑. ข้าพเจ้า
 ๑.๑ ชื่อ ………………………………………………………………………………………………………………..
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
สัญชาติ …………………..… อายุ …… ปี ซึ่งเป็นผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ (กรณีเป็นผู้รับมอบอานาจต้องแนบใบมอบอานาจด้วย)
 ๑.๒ นิตบิ ุคคล………..……………….…………………………….……………………………………………….
โดย (๑) ……………………………………………………………………………………………..………………..………………….…………..
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
และ (๒) ………………………………………………………………………………………………….……………………………………….….
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
และ (3) ………………………………………………………………………………………………….……………………………………….….
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นนิติบุคคลประเภท ………………………..…………….……….
จดทะเบียนเมื่อ…………………………….………...……..…..เลขทะเบียน …….……………………………………….……………….
2. ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ตามใบอนุญาตเลขที่ .................................................................
เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภท
กิจการสปา
กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม
กิจการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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โดยใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นภาษาไทย ว่า
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) ว่า
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
สถานที่ตั้งอยูเ่ ลขที่ ……………..….…….. หมู่ที่ ……………………………… ซอย/ตรอก …………….....………………….....
ถนน ……..............................……………ตาบล/แขวง ….………….……….อาเภอ/เขต …………..……..………….………..
จังหวัด ………………………………….รหัสไปรษณีย์….……………………………………………………………………….……….…
โทรศัพท์ ….………………………..…..…………โทรสาร……………………………………………………………..…..……………….
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………………………….………………………….………………………………………..
ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ........................................................................................................
วัน/เวลาที่เปิดให้บริการ (โปรดระบุรายละเอียดวัน/เวลาทาการ)
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
3. ข้าพเจ้าขอยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญั ติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 เพื่อขอต่ออายุใบอนุญ าตประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ ตามข้อ 2
4. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา จานวน ......... ฉบับ ดังนี้
(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (เดิม)
(2) กรณี ที่ ห ลั ก ฐานและเอกสารที่ ยื่ น ไว้ในการขออนุ ญ าตมี ก ารแก้ ไข หรือ เปลี่ ย นแปลง
ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นหลักฐานและเอกสารที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ประกอบการ ผู้ดาเนินการและผู้ให้บริการทุกคน
คนละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
(5) ใบรับรองแพทย์ของผู้ประกอบการ 1 ฉบับ (ออกให้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันยื่น)
(6) แบบแปลนเพิ่มเติม (กรณีมีการปรับ/ลดพื้นที่)
(7) เอกสารอื่นๆ (ระบุ).....................................................................................................
ลงชื่อ………….………………………..….……….ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(……….……………….…..……………………)

สพส. 4

ประเภท

กิจการสปา
กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม
กิจการอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ………………………

เลขทีร่ บั ……………………………….
วันที…่ ………………………………
ลงชื่อ………………………ผู้รับคาขอ

คำขอโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
เขียนที่ ………………………………………………..
……………………………..………………..
วันที่ …….. เดือน ….……………. พ.ศ. ….…..

๑. ข้าพเจ้า (ผู้โอน)
๑.๑ ชื่อ ………………………………………………………………………………………………………………..
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
สัญชาติ ………………………..……..… อายุ …………………… ปี
๑.๒ นิตบิ ุคคล………..……………….…………………………….……………………………………………….
โดย (๑) ……………………………………………………………………………………………..………………..………………….…………..
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
(๒) ………………………………………………………………………………………………….………..…………………………………….….
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
และ (3) …………………………………………………………………………………………..………………..………………….…………..
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นนิติบุคคลประเภท ………………………..…………….……….
จดทะเบียนเมื่อ…………………………….………...……..…..เลขทะเบียน …….……………………………………….……………….
2. ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ตามใบอนุญาตเลขที่ .................................................................
เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภท
กิจการสปา

กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม

กิจการนวดเพื่อสุขภาพ

กิจการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

2
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นภาษาไทย ว่า
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) ว่า
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
สถานที่ตั้งอยูเ่ ลขที่ ……………..….…….. หมู่ที่ ……………………………… ซอย/ตรอก …………….....………………….....
ถนน ……..............................……………ตาบล/แขวง ….………….……….อาเภอ/เขต …………..……..………….………..
จังหวัด ………………………………….รหัสไปรษณีย์….……………………………………………………………………….……….…
โทรศัพท์ ….………………………..…..…………โทรสาร……………………………………………………………..…..……………….
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………………………….………………………….………………………………………..
ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ........................................................................................................
วัน/เวลาที่เปิดให้บริการ (โปรดระบุรายละเอียดวัน/เวลาทาการ)
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ดังกล่าวข้างต้น ให้แก่
๑.๑ ชื่อ ………………………………………………………………………………………………………………..
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
สัญชาติ ………………………..……..… อายุ …………………… ปี
๑.๒ นิติบุคคล………..……………….…………………………….……………………………………………….
โดย (๑) ……………………………………………………………………………………………..………………..………………….…………..
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
(๒) …………………………..…………………………………………………………………………….……………………………………….….
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
และ (3) ………………………………………………………………………………………………….……………………………………….….
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นนิติบุคคลประเภท ………………………..…………….……….
จดทะเบียนเมื่อ…………………………….………...……..…..เลขทะเบียน …….……………………………………….……………….
4. พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย จานวน ............... ฉบับ คือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับโอน
ใบรับรองแพทย์ของผู้รับโอน (ออกให้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันยื่น)
เอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์
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ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองหรื อ หลั ก ฐานการเป็ น นิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง แสดงรายการเกี่ ย วกั บ ชื่ อ
วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานักงาน และผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน
เอกสารแสดงความเป็ น เจ้ า ของอาคาร สถานที่ ที่ ตั้ งสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ
หรือหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่ตั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือหลักฐาน
การแสดงกรรมสิทธิ์ของอาคารหรือสถานที่ตั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่ใช่เจ้าของ
อาคารหรือสถานที่ตั้ง จานวน 1 ฉบับ
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) .................................................
5 . ข้าพเจ้าผู้รับโอนขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 แห่ง
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
ลงชื่อ………….………………………………………….ผู้โอน
(……….…………….………….……………………)
ลงชื่อ………….………………………………………….ผู้รับโอน
(……….…………….………….……………………)

สพส. 5

ประเภท

กิจการสปา
กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม
กิจการอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ………………………

เลขที่รับ……………………………….
วันที…่ ………………………………
ลงชื่อ………………………ผู้รับคาขอ

คำขอรับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
กรณีผู้รบั อนุญำตถึงแก่ควำมตำย
เขียนที่ ………………………………………………..
……………………………..………………..
วันที่ …….. เดือน ….……………. พ.ศ. ….…..

๑. ข้าพเจ้า (ผู้จัดการมรดก / ทายาทของผู้รับอนุญาต)
๑.๑ ชื่อ ………………………………………………………………………………………………………………..
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
สัญชาติ ………………………..……..… อายุ …………………… ปี
๑.๒ นิตบิ ุคคล………..……………….…………………………….……………………………………………….
โดย (๑) ……………………………………………………………………………………………..………………..………………….…………..
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
(๒) …………………..…………………………………………………………………………………….……………………………………….….
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
และ (3) ………………………………………………………………………………………………….……………………………………….….
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูข้ อรับใบอนุญาต เป็นนิติบุคคลประเภท ………………………..…………….……….
จดทะเบียนเมื่อ…………………………….………...……..…..เลขทะเบียน …….……………………………………….……………….
2. มีความประสงค์ขอประกอบกิจการของ......................................................................................
ผู้ รับ อนุ ญ าตซึ่ ง ถึ งแก่ ค วามตาย ตามใบอนุ ญ าตเลขที่ ....................................... เป็ น สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพประเภท
กิจการสปา
กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม
กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
กิจการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

2
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นภาษาไทย ว่า…………………………………………………………………………
ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) ว่า……………………………………………………………………….………………………………………….
สถานที่ตั้งอยูเ่ ลขที่ ……………..….…….. หมู่ที่ ……………………………… ซอย/ตรอก …………….....………………….......
ถนน ……..............................……………ตาบล/แขวง ….………….……….อาเภอ/เขต …………..……..………….………....
จังหวัด ………………………………….รหัสไปรษณีย์….……………………………………………………………………….……….…..
โทรศัพท์ ….………………………..…..…………โทรสาร……………………………………………………………..…..………………...
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………………………….………………………….………………………………………….
ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ............................................................................................................
วัน/เวลาที่เปิดให้บริการ (โปรดระบุรายละเอียดวัน/เวลาทาการ) ……………………………………………………………..
3. พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย จานวน ............... ฉบับ คือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันยื่น)
สาเนาใบมรณะบัตรของผู้รับอนุญาต
เอกสารที่เป็นหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้รับอนุญาต
เอกสารที่เป็นหลักฐานการเป็นทายาทของผู้รับอนุญาต
ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองหรื อ หลั ก ฐานการเป็ น นิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง แสดงรายการเกี่ ย วกั บ ชื่ อ
วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานักงาน และผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน
เอกสารแสดงความเป็ น เจ้ าของอาคาร สถานที่ ที่ ตั้ งสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ
หรือหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่ตั้งสถานประกอบการ
เพื่ อสุ ข ภ าพ ห รื อ ห ลั ก ฐานการแสดงกรรม สิ ท ธิ์ ข องอาคารห รื อ สถาน ที่ ตั้ ง
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่ใช่เจ้าของอาคารหรือสถานที่ตั้ง
จานวน 1 ฉบับ
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) .................................................
4. ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา 13 แห่ ง
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
ลงชื่อ………….………………………………………….ผู้ยื่นคาขอ
(……….…………….………….……………………)

สพส. 6

ประเภท

กิจการสปา
กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม
กิจการอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ………………………

เลขทีร่ บั ……………………………….
วันที…่ ………………………………
ลงชื่อ………………………ผู้รับคาขอ

คำขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพือ่ สุขภำพ
เขียนที่ ………………………………………………..
……………………………..………………..
วันที่ …….. เดือน ….……………. พ.ศ. ….…..

๑. ข้าพเจ้า
 ๑.๑ ชื่อ ………………………………………………………………………………………………………………..
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
สัญชาติ ………………………..……..… อายุ …………………… ปี
 ๑.๒ นิตบิ ุคคล………..……………….…………………………….……………………………………………….
โดย (๑) ……………………………………………………………………………………………..………………..………………….…………..
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
(๒) ………..……………………………………………………………………………………………….……………………………………….….
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
และ (3) ………………………………………………………………………………………………….……………………………………….….
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นนิติบุคคลประเภท ………………………..…………….……….
จดทะเบียนเมื่อ…………………………….………...……..…..เลขทะเบียน …….……………………………………….……………….
2. ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ตามใบอนุญาตเลขที่ .................................................................
เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภท
กิจการสปา
กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม

กิจการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

2
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นภาษาไทย ว่า
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) ว่า
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
สถานที่ตั้งอยูเ่ ลขที่ ……………..….…….. หมู่ที่ ……………………………… ซอย/ตรอก …………….....………………….....
ถนน ……..............................……………ตาบล/แขวง ….………….……….อาเภอ/เขต …………..……..………….………..
จังหวัด ………………………………….รหัสไปรษณีย์….……………………………………………………………………….……….…
โทรศัพท์ ….………………………..…..…………โทรสาร……………………………………………………………..…..……………….
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………………………….………………………….………………………………………..
ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ........................................................................................................
วัน/เวลาที่เปิดให้บริการ (โปรดระบุรายละเอียดวัน/เวลาทาการ)
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เนื่องจาก
สูญหาย
ถูกทาลาย
ชารุดในสาระสาคัญ ................................................ วันที่ ..............................................
4. พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย จานวน ............... ฉบับ คือ
ใบแจ้งความว่าใบอนุญาตสูญหายของสถานีตารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหาย
(กรณีใบอนุญาตสูญหาย)
ใบอนุญาตที่ถูกทาลาย หรือชารุดบางส่วน (กรณีใบอนุญาตถูกทาลายหรือชารุด)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) .................................................
ลงชื่อ………….………………………………………….ผู้ยื่นคาขอ
(……….…………….………….……………………)

สพส. 7

ประเภท

กิจการสปา
กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม
กิจการอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ………………………

เลขทีร่ บั ……………………………….
วันที…่ ………………………………
ลงชื่อ………………………ผู้รับคาขอ

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรใน
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
เขียนที่ ………………………………………………..
……………………………..………………..
วันที่ …….. เดือน ….……………. พ.ศ. ….…..

๑. ข้าพเจ้า
 ๑.๑ ชื่อ ………………………………………………………………………………………………………………..
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
สัญชาติ ………………………..……..… อายุ …………………… ปี
 ๑.๒ นิตบิ ุคคล………..……………….…………………………….……………………………………………….
โดย (๑) ……………………………………………………………………………………………..………………..………………….…………..
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
และ (๒) ………………………………………………………………………………………………….……………………………………….….
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
และ (3) ………………………………………………………………………………………………….……………………………………….….
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นนิติบุคคลประเภท ………………………..…………….……….
จดทะเบียนเมื่อ…………………………….………...……..…..เลขทะเบียน …….……………………………………….……………….
2. ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ตามใบอนุญาตเลขที่ .................................................................
เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภท
กิจการสปา
กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม

กิจการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

2
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นภาษาไทย ว่า
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) ว่า
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
สถานที่ตั้งอยูเ่ ลขที่ ……………..….…….. หมู่ที่ ……………………………… ซอย/ตรอก …………….....………………….....
ถนน ……..............................……………ตาบล/แขวง ….………….……….อาเภอ/เขต …………..……..………….………..
จังหวัด ………………………………….รหัสไปรษณีย์….……………………………………………………………………….……….…
โทรศัพท์ ….………………………..…..…………โทรสาร……………………………………………………………..…..……………….
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………………………….………………………….………………………………………..
ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ........................................................................................................
วัน/เวลาที่เปิดให้บริการ (โปรดระบุรายละเอียดวัน/เวลาทาการ)
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญ าตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ดังต่อไปนี้
การเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นภาษาไทย ว่า
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) ว่า
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
อื่นๆ…………………………………………………………………………………………….………………………..
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
4. พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย จานวน ............... ฉบับ คือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับการขอเปลี่ยนแปลงรายการ
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) .................................................
ลงชื่อ………………….………………………………….ผู้ยื่นคาขอ
(………….……...…………….………………………)

สพส. 8

ประเภท

กิจการสปา
กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม
กิจการอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ………………………

เลขที่รับ ..........................
วันที่รับ ...........................
ลงชื่อ ...................ผู้รับคาขอ

คำขอรับใบอนุญำตเป็นผูด้ ำเนินกำรในสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
เขียนที่ .....................................................
วันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. ..............
1. ข้าพเจ้า ...................................................... เลขประจาตัวประชาชน
อายุ ............ ปี สัญชาติ ......................... อยู่บ้านเลขที่ ................ หมู่ที่ .................. ซอย / ตรอก ....................
ถนน ............................... ตาบล / แขวง ................................ อาเภอ / เขต ......................................................
จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ .............................. โทรศัพท์ .............................. โทรสาร ..................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ......................................ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อนื่ ......................................
เป็นผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถผู้ดาเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ปี ................
ขอรับใบอนุญาตเป็นผูด้ าเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภท
กิจการสปา
กิจการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ..................................
2. พร้อมกับคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย จานวน ............... ฉบับ คือ
ส าเนาวุ ฒิ บั ต รหรื อ ประกาศนี ย บั ต รหลั ก สู ต รผู้ ด าเนิ น การที่ ได้ รั บ การรั บ รองจากกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
รูปถ่าย ขนาด 5x6 เซนติเมตร จานวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ให้เกินหกเดือนนับถึงวันยื่น)
หลั ก ฐานการเป็ น ผู้ ส อบผ่ า นการประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถผู้ ด าเนิ น การสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
3.ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 21
แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
(ลายมือชื่อ) ............................................. ผู้ย่นื คาขอ
( ............................................)
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ใบอนุญาตผู้ดาเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เลขที่ ...............

สพส. 9

แบบใบรับคำขออนุญำต
เป็นผู้ดำเนินกำรในสถำนประกอบกำรเพือ่ สุขภำพ
ชื่อผู้ขออนุญาต .................................................................................................................................................
ประเภทกิจการ
กิจการสปา
กิจการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ……………………………………..
ประเภทของการยื่นคาขอ
คาขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ค าขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ด าเนิ น การในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
ค าขอเป ลี่ ย นแป ลงแก้ ไ ขรายการในใบ อนุ ญ าตเป็ น ผู้ ด าเนิ น การ
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

เลขที่รับ .................................................................. วันทีร่ บั เรือ่ ง ..............................................................

ผลกำรตรวจสอบคำขออนุญำต
เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง
เอกสารหลักฐานไม่ครบตามข้อกาหนด ให้เพิ่มเติมให้ครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ลงชื่อ .......................................... ผู้ยื่นคาขอ

ลงชื่อ ......................................ผู้อนุญาต/ผู้อนุญาตมอบหมาย
วันที่ ............... / ........................ / .............

สพส. 10

ประเภท

กิจการสปา
กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม
กิจการอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ………………………

เลขที่รับ ..........................
วันที่รับ ...........................
ลงชื่อ ...................ผู้รับคาขอ

คำขอรับใบแทนใบอนุญำตเป็นผูด้ ำเนินกำรในสถำนประกอบกำรเพือ่ สุขภำพ
เขียนที่ .....................................................
วันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. ..............
1. ข้าพเจ้า ......................................................... เลขประจาตัวประชาชน
อายุ ............ ปี สัญชาติ ..................... ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภท
กิจการสปา
กิจการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง .........................................
ตามใบอนุญาตที่ ............................................ ออกให้ ณ วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ..............
2. มีความประสงค์ขอใบแทนใบอนุญาต เนื่องจาก
สูญหาย
ถูกทาลาย
ชารุดในสาระสาคัญ.................................................... วันที่ .................................................
3. พร้อมกับคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย จานวน ............... ฉบับ คือ
รูปถ่าย ขนาด 5x6 เซนติเมตร จานวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบแจ้ งความว่ าใบอนุ ญ าตสู ญ หายของสถานี ต ารวจแห่ งท้ อ งที่ ที่ ใบอนุ ญ าตนั้ น สู ญ หาย
(กรณีใบอนุญาตสูญหาย)
ใบอนุญาตเป็นผูด้ าเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กรณีชารุด)
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) .................................................

(ลายมือชื่อ) ............................................. ผู้ดาเนินการ
( ............................................)
(ลายมือชื่อ) ............................................
( ............................................) ผู้รับอนุญาต

สพส. 11

ประเภท

กิจการสปา
กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพือ่ เสริมความงาม
กิจการอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ………………………

เลขที่รับ ..........................
วันที่รับ ...........................
ลงชื่อ ...................ผู้รับคาขอ

คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตเป็นผูด้ ำเนินกำรในสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
เขียนที่ .....................................................
วันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. ..............
1. ข้าพเจ้า ......................................................... เลขประจาตัวประชาชน
อายุ ............ ปี สัญชาติ ........................ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภท
กิจการสปา
กิจการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง .........................................
ตามใบอนุญาตที่ ............................................ ออกให้ ณ วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ..............
2. มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต ดังต่อไปนี้
การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของผู้ดาเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เป็น ..................
อื่นๆ
3. พร้อมกับคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย จานวน ............... ฉบับ คือ
ใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับการขอเปลี่ยนแปลง เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) .................................................

(ลายมือชื่อ) .............................................ผู้ยื่นคาขอ
( ............................................)

สพส. 12

ประเภท

กิจการสปา
กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพื่อเสริมวามงาม
กิจการอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ………………………

เลขที่รับ ..........................
วันที่รับ ...........................
ลงชื่อ ...................ผู้รับคาขอ

คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
เขียนที่.............................................
วันที่.............เดือน............................................พ.ศ. ............
1. ข้าพเจ้า ชื่อ .............................................................................................................................
หมายเลขประจ าตั ว ประชาชนเลขที่
สั ญ ชาติ ..........................
อยู่บ้านเลขที่ ................ หมู่ที่ .................. ซอย / ตรอก ............................... ถนน ............................................
ตาบล / แขวง ................................ อาเภอ / เขต ......................................................จังหวัด ............................
รหัสไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์ .............................. โทรสาร ................................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ...................................... ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ..............................
2. มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภท
กิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม กิจการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ......
3. พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จานวน 2 รูป
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรอง
จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกินหกเดือนนับถึงวันยื่น)
หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น
4. ต้องคาพิพากษา
ไม่เคยต้องคาพิพากษา
เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งศาลให้ลงโทษถึงที่สุดในความผิดฐาน ..............................................
พ้นโทษเมื่อ ................................................................................................................................................
5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
ลายมือชือ่ .......................................................ผู้ยื่นคาขอ
(.....................................................)

สพส. 13

แบบใบรับคำขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
ชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียน ..............................................................................................................................................
ประเภทกิจการ
กิจการสปา
นวดเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อเสริมความงาม
กิจการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ……
ประเภทของการยื่นคาขอ
คาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
คาขอรับใบแทนใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
ค าขอเปลี่ ย นแปลงแก้ ไขรายการใบรั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก าร
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เลขที่รับ .................................................................. วันทีร่ บั เรือ่ ง ..............................................................

ผลกำรตรวจสอบคำขอขึ้นทะเบียน
เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง
เอกสารหลักฐานไม่ครบตามข้อกาหนด ให้เพิ่มเติมให้ครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ลงชื่อ .......................................... ผู้ยื่นคาขอ

ลงชื่อ ......................................ผู้อนุญาต/ผู้อนุญาตมอบหมาย
วันที่ ............... / ........................ / .............

สพส. 14

กระทรวงสาธารณสุข
ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ใบรับรองเลขที่ ……………….

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
....................................................................................
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 โดยได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการ
หลักสูตร ............................................................................................................................................................
ออกให้ ณ วันที่ ... เดือน ........ พ.ศ. ....

ลงชื่อ .....................................................
ผู้อนุญาต
รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ ้ว

สพส. 15

ประเภท

กิจการสปา
กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพื่อเสริมวามงาม
กิจการอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ………………………

เลขที่รับที่ .............../..............
วันที่ .........................................
ลงชื่อ....................... ผู้รับคาขอ

คำขอรับใบแทนใบรับรองกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
เขียนที่ ...........................................
วันที่ .......... เดือน ................... ปี ......................
1. ข้าพเจ้า ชื่อ ...........................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
อายุ ............ ปี สัญชาติ .........................
บ้ า นเลขที่ ................ หมู่ ท่ี .................. ซอย / ตรอก ............................... ถนน ...............................
ตาบล/แขวง ................................ อาเภอ / เขต ..................................................... จังหวัด ............................
รหัสไปรษณี ย์ ............................................. โทรศัพ ท์ .............................. โทรสาร .................. ................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ...................................... ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ................................
2. ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ใบรับรองเลขที่............................
3. มีความประสงค์จะขอรับใบแทนใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เนื่องจาก
สูญหาย
ถูกทาลาย
ชารุดในสาระสาคัญ
4. พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ มาด้วยคือ
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (หน้าตรง ไม่สวมหมวก )
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบแจ้ ง ความว่ า ใบรั บ รองสู ญ หายของสถานี ต ารวจแห่ ง ท้ อ งที่ ที่ ใบรั บ รองนั้ น สู ญ หาย
(กรณีใบรับรองสูญหาย)
ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผูใ้ ห้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กรณีชารุด)
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) .................................................

ลงชื่อ................................................................. ผู้ยื่นคาขอ
(.................................................................)
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ประเภท

กิจการสปา
กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพื่อเสริมวามงาม
กิจการอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ………………………

เลขที่รับ ..........................
วันที่รับ ...........................
ลงชื่อ ...................ผู้รับคาขอ

คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบรับรองกำรขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
เขียนที่ .....................................................
วันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. ..............
1. ข้าพเจ้า ชื่อ ..........................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
อายุ .................. ปี สัญชาติ .................................
ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ประเภท
กิจการสปา
นวดเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อเสริมความงาม
กิจการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง .........................................
ตามใบรับรองที่ ............................................ ออกให้ ณ วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ..............
2. มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบรับรอง ดังต่อไปนี้
การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของผูใ้ ห้บริการ เป็น ................................................................
อื่นๆ
3. พร้อมกับคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย จานวน ............... ฉบับ คือ
ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับการขอเปลี่ยนแปลง เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล
เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) .................................................

(ลายมือชื่อ) .............................................ผู้ยื่นคาขอ
( ............................................)
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(1) ใบอนุญาตสถานประกอบการ
ประเภท กิจการสปา
กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม
กิจการอื่นตามที่กาหนดใน
(2) ใบอนุญาตผู้ดาเนินการ
กฎกระทรวง ………………………

เลขที่รับ ..........................
วันที่รับ ...........................
ลงชื่อ ...................ผู้รับคาขอ

แบบคำขอชำระค่ำธรรมเนียม

ตำมพระรำชบัญญัตสิ ถำนประกอบกำรเพือ่ สุขภำพ พ.ศ. 2559
เขียนที่...............................................................................
วันที.่ .......... เดือน..................................... พ.ศ. .............................…
1. ข้าพเจ้า
1.1 ชื่อ...................................................................................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
สัญชาติ...............................อายุ..........ปี ซึ่งเป็นผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ (กรณีเป็นผู้รับมอบอานาจต้องแนบใบมอบอานาจด้วย)
1.2 นิติบุคคล...........................................................................................................................................
โดย (1) ................................................................................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
(2) ........................................................................................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
และ (3) ..................................................................................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอชาระค่าธรรมเนียม เป็นนิติบุคคลประเภท..............................................
จดทะเบียนเมื่อ......................................................เลขทะเบียน.................................................................................
2. ข้อมูลใบอนุญาต (แล้วแต่กรณี)
(1) ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ตามใบอนุญาตเลขที่...........................................................................................
ขนาดพื้นที่การให้บริการของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ...............................................ตารางเมตร

-2(2) ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ อนุ ญ าตด าเนิ น การสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ตามใบอนุญาตเลขที.่ ..........................................................................................
3. ข้ า พเจ้ า มี ค วามประสงค์ ข อช าระค่ า ธรรมเนี ย มตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ
พ.ศ.2559 ดังนี้
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นเงิน.......................บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้ดาเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นเงิน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นเงิน..............บาท
ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตเป็นเงิน 300 บาท
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตเป็นเงิน 300 บาท
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประจาปี...........เป็นเงิน...............บาท

ลงชื่อ.....................................................ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ
(....................................................)

หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียม
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กรม/สสจ.

ออกให้ ณ ที่ ......................................

เลขที่รับคาขอ ..........................

วันที.่ .......... เดือน....................... พ.ศ.....

หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียม
ออกให้แก่ ชื่อ .............................................................................................................
ประเภทกิจการ  สปา  นวดเพื่อสุขภาพ  นวดเพื่อเสริมความงาม
1. ใบอนุญาต/ต่ออายุประกอบกิจการสปา
 ใบอนุญาต/ต่ออายุประกอบกิจการนวด
สาหรับพื้นที่การให้บริการ
เพื่อสุขภาพสาหรับพื้นที่การให้บริการ
 ไม่เกิน 100 ตร.ม. ฉบับละ 1,000 บ.
 ไม่เกิน 100 ตร.ม. ฉบับละ 500 บ.
 ไม่เกิน 200 ตร.ม. ฉบับละ 3,000 บ.
 ไม่เกิน 200 ตร.ม. ฉบับละ 1,500 บ.
 ไม่เกิน 400 ตร.ม. ฉบับละ 6,000 บ.
 ไม่เกิน 400 ตร.ม. ฉบับละ 3,000 บ.
 เกิน 400 ตร.ม.ฉบับละ 10,000 บ.
 เกิน 400 ตร.ม. ฉบับละ 5,000 บ.
 ใบอนุญาต/ต่ออายุประกอบกิจการนวด
เพื่อเสริมความงามสาหรับพื้นที่การให้บริการ
 ไม่เกิน 100 ตร.ม. ฉบับละ 500 บ.
 ไม่เกิน 200 ตร.ม. ฉบับละ 1,500 บ.
 ไม่เกิน 400 ตร.ม. ฉบับละ 3,000 บ.
 เกิน 400 ตร.ม. ฉบับละ 5,000 บ.
2.  ใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการ ฉบับละ
3.  ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ
4.  เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ ฉบับละ
ในใบอนุญาต

1,000 บ.
300 บ.
300 บ.

รวมเป็นเงิน .........-ตัวเลข-.......................... (....................ตัวอักษร...................)

ประทับตรากรม/สสจ.

ลงชื่อ ……………………………
(....................................................................)
ตาแหน่ง............... ผู้อนุญาต/ผู้รับมอบอานาจ

หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปี

กรม/สสจ.
ออกให้ ณ ที่ .......................
วันที.่ .....เดือน................ พ.ศ.....

เลขที่รับคาขอ ..........................

หลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปี
ออกให้แก่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ชือ่ .......................................................
ประเภทกิจการ ............................. ตามใบอนุญาตประกอบกิจการที่ .........................
เป็นจานวนเงิน ..............- ตัวเลข -......................... (...........- ตัวอักษร-........................)
วันที่ชาระเงิน ................................. วันครบกาหนดชาระในปีถัดไป .........................................

ประทับตรากรม/สสจ.

ลงชื่อ ……………………………
(....................................................................)
ตาแหน่ง................ ผู้อนุญาต/ผู้รับมอบอานาจ

* สาหรับใช้เป็นหลักฐานการชาระค่าธรรมเนียม (รายปี) ที่ต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานประกอบการ
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แบบทะเบียนประวัติผู้รบั บริการ
ในสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ (ประเภทกิจการสปา)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานประกอบการ...............................................................................................ใบอนุญาตเลขที่...................................สถานที่ตง้ั ..............................................................
หมู่..............................ถนน...............................................ตาบล/แขวง……………………………………….อาเภอ/เขต.................................จังหวัด...................................................
ประเภทของการให้บริการ
1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................
4. อื่น ๆ .................................................................................

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้รับบริการ
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล ผู้รบั บริการ

ทีพ่ กั

บริการที่ได้รบั

วัน/เดือน/ปี
ที่รบั บริการ

เวลาทีร่ บั บริการ
(เริ่มต้น - เสร็จสิ้น)

ผู้ให้บริการ

หมายเหตุ
(สัญชาติ/กรณีอื่นๆ)

