
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพหรือเพื่อเสริมสวย
(กรณีรำยใหม่และกรณีรำยต่ออำยุ) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพหรือเพ่ือเสริมสวย(กรณีรายใหม่

และกรณีรายตอ่อาย)ุ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีตอ่เน่ืองจากหนว่ยงานอ่ืน  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต 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. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นภมูิภาคจงัหวดันนทบรีุ  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองก าหนด
สถานท่ีเพ่ือสขุภาพหรือเพ่ือเสริมสวย มาตรฐานของสถานท่ี การบริการ ผู้ให้บริการ หลกัเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบเพ่ือการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานส าหรับสถานท่ีเพ่ือสขุภาพหรือเพ่ือ
เสริมสวย  ตามพระราชบญัญตัสิถานบริการ พ.ศ.2509 (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 26 มกราคม 2549  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  130 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 4  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 12  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือ
สขุภาพหรือเพ่ือเสริมสวย(กรณีรายใหมแ่ละกรณีรายตอ่อายุ)   

 
 
 
 



11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ  /

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

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

การนบัระยะเวลาด าเนินการรวม 130 วนัท าการ ให้นบัจากวนัท่ีหน่วยงานประทบัตราลงรับเอกสารการ
ขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพทางไปรษณีย์ โดยเอกสารหลกัฐานต้องครบถ้วน
ถกูต้อง หากมีการแก้ไขเอกสารต้องนบัวนัหลงัจากหน่วยงานได้รับเอกสารแก้ไขครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้
ยกเว้นกรณีท่ีเกิดภาวะวิกฤตหรือเหตกุารณ์ฉกุเฉินตา่งๆ ไมว่า่จะเกิดจากภยัธรรมชาติ อบุตัเิหต ุหรือ
การมุง่ร้ายตอ่องค์กร เชน่ อทุกภยั อคัคีภยั การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม 
เป็นต้น 
* หมายเหต ุ
1.ไมน่บัระยะเวลาการให้บริการ กรณีท่ีคณะกรรมการ/มีการเล่ือนการประชมุ 
2. กรณีมีการมอบอ านาจ :ผู้ รับมอบอ านาจสามารถลงนามแทนผู้มอบอ านาจในบนัทกึให้แก้ไขของ
หนว่ยงานได้(บนัทกึสองฝ่าย) 

 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

๑. ผู้ประกอบการย่ืนแบบ
ค าร้องขอรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบการเพ่ือ
สขุภาพ๒. เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบความถกูต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร 
 
 
 
 

1 วนั ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ 

- 



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

1.คณะกรรมการตรวจและ
ประเมินมาตรฐานสถาน
ประกอบการในจงัหวดั
นนทบรีุ ท าการตรวจ
ประเมินมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสขุภาพ 
และน าเสนอตอ่ผู้ออก
ใบรับรองเพ่ือพิจารณาให้
การรับรอง 
 
 

90 วนั ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ 

(ในกรณีสถาน
ประกอบการเพ่ือ
สขุภาพท่ีไม่
เข้าเกณฑ์ หรือไม่
ผา่นเกณฑ์
คณะกรรมการ
ตรวจและประเมิน
ฯ ให้ค าแนะน า
เพ่ือให้สถาน
ประกอบการ
ดงักลา่วปรับปรุง
แก้ไข และหาก
แก้ไขเรียบร้อย
แล้ว 
คณะกรรมการ
ตรวจและประเมิน
ฯ ตรวจสอบ
รายละเอียดการ
แก้ไขรูปภาพ/
หลกัฐานท่ี
ผู้ประกอบการสง่
มา/ลงพืน้ท่ีตรวจ
ประเมิน ครัง้ท่ี 2 
จากนัน้สรุปผล
การตรวจจดัท า
รายงานเตรียม
เสนอคณะ
กรรมการฯ ในครัง้



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ตอ่ไป) 

3) 

การลงนาม 
 

เลขานกุารคณะกรรมการ
จดัท าใบรับรองและ
เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ 
“มาตรฐาน สบส” 
 

24 วนั ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ 

- 

4) 

การลงนาม 
 

ผู้ มีอ านาจลงนามใน
ใบรับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสขุภาพ 
 
 

10 วนั ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ 

- 

5) 

การลงนาม 
 

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

5 วนั ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   130 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 130 วนัท าการ 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 



ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 1 1 ฉบบั (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 

2) 
ใบส ำคญักำร
เปล่ียนช่ือ 

- 1 1 ฉบบั (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค ำร้องขอ
ใบรับรอง
มำตรฐำนสถำน
ประกอบกำรเพ่ือ
สขุภำพหรือเพ่ือ
เสริมสวย (ย่ืน
ใหม)่ สสธ-1 หรือ
(ตอ่อำย)ุ สสธ-๒ 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

แบบแปลน หรือ
แผนผงักำร
ให้บริกำรใน
สถำน
ประกอบกำร 

- 0 1 ฉบบั (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 

3) 

แผนท่ีแสดง
บริเวณท่ีตัง้
สถำน
ประกอบกำร 

- 0 2 ฉบบั (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 

4) 

หนงัสือรับรอง
กำรจดทะเบียน           
บริคนธ์สนธิ 
พร้อมบญัชีผู้ ถือ

- 0 1 ฉบบั (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 



ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หุ้น วตัถปุระสงค์
และผู้ มีอ ำนำจลง
ช่ือแทนนิตบิคุคล
ผู้ ร้องขอ  (กรณี
ย่ืนในนำมนิติ
บคุคล) 

5) 

หนงัสือยินยอม
ของเจ้ำของ
อำคำรหรือสถำน
ท่ีตัง้สถำน
ประกอบกำร (ใน
กรณีท่ีผู้ ร้องขอ
ใบรับรอง
มำตรฐำนไมใ่ช่
เจ้ำของอำคำร
หรือสถำนท่ีตัง้
สถำน
ประกอบกำร) 
หรือ - ส ำเนำ
สญัญำเชำ่                                                                          
- ส ำเนำบตัร
ประชำชน/ส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำนผู้ให้
เชำ่ - ส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำน
ท่ีตัง้สถำน
ประกอบกำร 

- 1 0 ฉบบั (ผู้ประกอบกำร
เซ็นรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

6) 
ใบรับรองควำมรู้
ควำมสำมำรถ

- 0 1 ฉบบั (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 



ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ของผู้ด ำเนินกำร
และใบวฒุิด้ำน
กำรนวดของผู้
บริกำรทกุคน 

7) 

ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน
ผู้ประกอบกำร
ผู้ด ำเนินกำรสปำ
และผู้ให้บริกำร 

- 0 1 ฉบบั (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 

8) 

แบบแจ้งควำมจ ำ
นงเป็น
ผู้ด ำเนินกำรสปำ 
ณ สถำน
ประกอบกำรนัน้  
(กรณีขอ
ใบรับรอง
มำตรฐำนสถำน
ประกอบกำรสปำ
เพ่ือสขุภำพ) 

- 1 0 ฉบบั - 

9) 

ใบรับรองแพทย์
ของ
ผู้ประกอบกำร             
ผู้ด ำเนินกำรสปำ 
ผู้ให้บริกำรทกุคน 

- 1 0 ฉบบั - 

10) 

ใบอนญุำตกำรใช้
อำคำรซึง่ออก
โดยโยธำธิกำร
เขต (ถ้ำมี) 

- 1 1 ฉบบั (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 

11) ภำพถ่ำยสถำน - 1 0 ฉบบั (รำยละเอียดตำ่งๆ



ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประกอบกำร  
โดยรำยละเอียด
ดงันี ้1.อำคำร
ภำยนอกและท่ี
มองเห็นป้ำยช่ือ
สถำน
ประกอบกำร  
2.ทำงเข้ำและ
บริเวณต้อนรับ  
3.ห้อง
ผลดัเปล่ียน
เสือ้ผ้ำ ชำย-หญิง 
/ตู้เก็บเสือ้ผ้ำหรือ
ทรัพย์สินของมี
คำ่  
4.ห้องบริกำรทกุ
ห้องตำมรำยกำร
บริกำร(แสดง
รำยละเอียดของ
อปุกรณ์บริกำร
ภำยใน)   
5.ห้องน ำ้-ห้อง
ส้วม แยกสว่น
ชำยหญิง  
6.อำ่งล้ำงมือ  
7.ห้องหรือ
บริเวณเตรียม
ผลิตภณัฑ์
ส ำหรับให้บริกำร 

ข้อละ 1 ภำพ) 



ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

8.ห้องอบไอน ำ้ 
อบควำมร้อน 
อำ่งน ำ้วน บอ่น ำ้
ร้อน บอ่น ำ้เย็น 
9.ห้องเก็บวสัดุ
อปุกรณ์  
10.บริเวณซกั
ล้ำง  
11.บริเวณก ำจดั
ขยะและน ำ้เสีย 
12.ห้องพกั
พนกังำน 

13. ชดุปฐม
พยำบำล 
14. ถงัดบัเพลิง/
ระบบป้องกนั
อคัคีภยั 
15.พนกังำนผู้
ให้บริกำรใส่
เคร่ืองแบบ
ปฏิบตังิำนติด
ป้ำยช่ือ 

12) 

ใบอนญุำต
ประกอบกิจกำรท่ี
เป็นอนัตรำยตอ่
สขุภำพตำม
พระรำชบญัญตัิ
กำรสำธำรณสขุ 
พ.ศ. 2535 

- 0 1 ฉบบั (ลงนำมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 



ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

13) 

กรณีท่ีสถำน
ประกอบกำรเพ่ือ
สขุภำพหรือเพ่ือ
เสริมสวยท่ีขอตอ่
อำยใุบรับรอง
มำตรฐำนฯ ไม่
ต้องย่ืนเอกสำร
ใหม ่ ยกเว้นมี
กำรเปล่ียนแปลง
จำกเดมิ ให้ย่ืน
เอกสำรเพิ่มเตมิ 
ดงันี ้ 
1. กำรเพิ่มพืน้ท่ี
ให้บริกำร  
2. กำรเพิ่ม
รำยกำรให้บริกำร 
3. สญัญำเชำ่ 
(กรณีสญัญำเชำ่
เดมิหมดอำย)ุ  
4. กรณีเปล่ียน
ผู้ด ำเนินกำรสปำ
ให้แนบใบรับรอง
ควำมรู้
ควำมสำมำรถ
ผู้ด ำเนินกำรสปำ
,บตัรประชำชน,
ทะเบียนบ้ำน,
แบบแสดงควำม
จ ำนงเป็น

- 1 0 ฉบบั (ผู้ประกอบกำร
เซ็นรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
ยกเว้นแบบแสดง
ควำมจ ำนงเป็น
ผู้ด ำเนินกำรสปำ 
) 



ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ผู้ด ำเนินกำรสปำ 
5. กรณีเปล่ียน
หรือเพิ่มพนกังำน
ให้บริกำรให้แนบ
ใบวฒุิ,บตัร
ประชำชน,
ทะเบียนบ้ำน 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

หมำยเหตุ -   
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ณ กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั

นนทบรีุ 88 หมู ่8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ รหสัไปรณีย์ 11000/
ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน หรือสง่จดหมายมาตามท่ีอยู ่ 
หมายเหตุ – 
 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์ด ารงธรรมจงัหวดันนทบรีุ : ชัน้ 3 ศาลากลางจงัหวดันนทบรีุ 0-25808726 
หมายเหตุ (ศนูย์ด ารงธรรมอ าเภอ : ท่ีวา่การอ าเภอทกุแหง่) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศพัท์ 02-9503071 ตอ่ 111 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) 1. แบบค าร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพหรือเพ่ือเสริมสวย (ย่ืนใหม)่  

(แบบฟอร์มท่ี 1) 
- 
 

2) 2. แบบค าร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพหรือเพ่ือเสริมสวย (ตอ่อาย)ุ  
(แบบฟอร์มท่ี 2) 



 
 

19. หมำยเหตุ 
 - 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 17/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดย 

reveiwer 
จัดท ำโดย Jintana 

Apiwankunakorn 
อนุมัติ
โดย 

- 

เผยแพร่
โดย 

- 

 
 

 
 


