คู่มือสำหรั บประชำชน : กำรรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพหรือเพื่อเสริมสวย(กรณีรำยใหม่
และกรณีรำยต่ ออำยุ)
หน่ วยงำนที่ให้ บริกำร : สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. กำรนับระยะเวลำดำเนินกำรรวม 130 วันทำกำร ให้ นบั จำกวันที่หน่วยงำนประทับตรำลงรับเอกสำรกำรขอใบรับรอง
มำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพโดยเอกสำรหลักฐำนต้ องครบถ้ วนถูกต้ อง หำกมีกำรแก้ ไขเอกสำรต้ องนับวัน
หลังจำกหน่วยงำนได้ รับเอกสำรแก้ ไขครบถ้ วนแล้ ว ทังนี
้ ้ยกเว้ นกรณีที่เกิดภำวะวิกฤตหรื อเหตุกำรณ์ฉกุ เฉินต่ำงๆ ไม่วำ่
จะเกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบตั เิ หตุ หรื อกำรมุง่ ร้ ำยต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภยั กำรก่อกำรประท้ วง กำรก่อกำรจลำจล
กำรก่อวินำศกรรม เป็ นต้ น
2.ในกรณีที่คำขอหรื อเอกสำรไม่ครบถ้ วน และ/หรื อ มี/ควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นต้ นเหตุให้ ไม่สำมำรถพิจำรณำได้
เจ้ ำหน้ ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรื อหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริกำรจะต้ อง
ดำเนินกำรแก้ ไข หรื อยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนันจะถื
้ อว่ำผู้รับบริกำรละทิ ง้ คำขอ
หมำยเหตุ
1.ขันตอนกำรด
้
ำเนินงำนตำมคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลำตังแต่
้ เจ้ ำหน้ ำที่ได้ รับเอกสำรครบถ้ วนตำมที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชำชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วัน นับแต่วนั พิจำรณำแล้ วเสร็จ
2.ไม่นบั ระยะเวลำกำรให้ บริ กำร กรณีที่คณะกรรมกำร/คณะอนุกรรมกำรมีกำรเลื่อนกำรประชุม
3. กรณีมีกำรมอบอำนำจผู้รับมอบอำนำจสำมำรถลงนำมแทนผู้มอบอำนำจในบันทึกให้ แก้ ไขของหน่วยงำนได้ (บันทึก
สองฝ่ ำย)
4.กรณีคณ
ุ สมบัติ คำขอและเอกสำรครบถ้ วนถูกต้ อง เจ้ ำหน้ ำที่ลงทะเบียนรับคำร้ อง และมอบใบตอบรับให้ แก่
ผู้ประกอบกำร
กรณีคณ
ุ สมบัติ คำขอและเอกสำรไม่ครบถ้ วนไม่ถกู ต้ อง เจ้ ำหน้ ำที่ชี ้แจงและแจ้ งผู้ประกอบกำร พร้ อมคืนเอกสำรเพื่อ
แก้ ไขเพิ่มเติมและนำมำยื่นใหม่ภำยหลัง
5. ระยะเวลำให้ บริกำรเป็ นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข

ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถานที่ให้ บริการ
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์
(หมายเหตุ: -)
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด)
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงาน ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อาคาร 2 ชัน้ 1 โทรศัพท์ 0
4526 2699 , 0 45262 692-8 ต่อ 1000 , 3220/ติ ดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 130 วันทำกำร
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ผู้ประกอบกำรยื่นแบบคำร้ องขอรับรองมำตรฐำนสถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
2. เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้ องครบถ้ วนของเอกสำร
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
1.คณะกรรมกำรตรวจและประเมินสถำนประกอบกำร
ประจำจังหวัดอุบลรำชธำนี ทำกำรตรวจประเมินมำตรฐำน
สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ เพื่อพิจำรณำให้ กำรรับรอง
2. ในกรณีสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพที่ไม่เข้ ำเกณฑ์
หรื อไม่ผำ่ นเกณฑ์คณะอนุกรรมกำรตรวจและประเมินฯ ให้
คำแนะนำเพื่อให้ สถำนประกอบกำรดังกล่ำวปรับปรุงแก้ ไข
และหำกแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว คณะอนุกรรมกำรตรวจและ
ประเมินฯ ตรวจสอบรำยละเอียดกำรแก้ ไขจำกนันสรุ
้ ปผล
กำรตรวจจัดทำรำยงำนเตรี ยมเสนอคณะกรรมกำรฯ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
30 วันทำกำร

ส่ วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

90 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

ลำดับ
ขัน้ ตอน
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1. ผู้มีอำนำจลงนำมในใบรับรองมำตรฐำนสถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
2. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรแจ้ งผลกำรพิจำรณำให้ 5
หน่วยงำนทรำบและนัดหมำยสถำนประกอบกำรเพื่อ
สุขภำพในกำรรับใบรับรองและเครื่ องหมำยสัญลักษณ์
“มำตรฐำน สบส”
(หมายเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง)
2) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง)
3) แบบคำร้ องขอใบรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อ
สุขภำพหรือเพื่อเสริมสวย (ยื่นใหม่ ) สสธ-1 หรือ(ต่ ออำยุ)
สสธ-2
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) แบบแปลน หรือแผนผังกำรให้ บริกำรในสถำนประกอบกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ

ระยะเวลำ
10 วันทำกำร

ส่ วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี

-

ลำดับ
5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
หมำยเหตุ (ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง)
แผนที่แสดงบริเวณที่ตงั ้ สถำนประกอบกำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง)
หนังสือรั บรองกำรจดทะเบียนบริคนธ์ สนธิ พร้ อมบัญชีผ้ ูถือ
หุ้น วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคลผู้ร้องขอ
(กรณีย่ นื ในนำมนิตบิ ุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง)
หนังสือยินยอมของเจ้ ำของอำคำรหรื อสถำนที่ตงั ้ สถำน
ประกอบกำร (ในกรณีท่ ผี ้ ูร้องขอใบรั บรองมำตรฐำนไม่ ใช่
เจ้ ำของอำคำรหรือสถำนที่ตงั ้ สถำนประกอบกำร) หรือ สำเนำสัญญำเช่ ำ
- สำเนำบัตรประชำชน/สำเนำทะเบียนบ้ ำนผู้ให้ เช่ ำ - สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำนที่ตัง้ สถำนประกอบกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ผู้ประกอบกำรเซ็นรับรองสำเนำถูกต้ อง)
ใบรั บรองควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้ดำเนินกำรและใบวุฒิ
ด้ ำนกำรนวดของผู้บริกำรทุกคน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง)
ทะเบียนบ้ ำนผู้ประกอบกำรผู้ดำเนินกำรสปำและผู้ให้ บริกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง)

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
-

สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์

-

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

กรมกำรปกครอง

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
10) แบบแจ้ งควำมจำนงเป็ นผู้ดำเนินกำรสปำ ณ สถำน
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ประกอบกำรนัน้ (กรณีขอใบรับรองมำตรฐำนสถำน
อุบลรำชธำนี
ประกอบกำรสปำเพื่อสุขภำพ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 11) ใบรั บรองแพทย์ ของผู้ประกอบกำรผู้ดำเนินกำรสปำ ผู้
ให้ บริกำรทุกคน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 12) ใบอนุญำตกำรใช้ อำคำรซึ่งออกโดยโยธำธิกำรเขต (ถ้ ำมี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง)
13) ภำพถ่ ำยสถำนประกอบกำร โดยรำยละเอียดดังนี ้ 1.อำคำร
ภำยนอกและที่มองเห็นป้ำยชื่อสถำนประกอบกำร 2.ทำงเข้ ำ
และบริเวณต้ อนรับ 3.ห้ องผลัดเปลี่ยนเสือ้ ผ้ ำ ชำย-หญิง /ตู้
เก็บเสือ้ ผ้ ำหรือทรั พย์ สินของมีค่ำ 4.ห้ องบริกำรทุกห้ องตำม
รำยกำรบริกำร(แสดงรำยละเอียดของอุปกรณ์ บริกำรภำยใน)
5.ห้ องนำ้ -ห้ องส้ วม แยกส่ วนชำยหญิง 6.อ่ ำงล้ ำงมือ 7.ห้ อง
หรือบริเวณเตรียมผลิตภัณฑ์ สำหรับให้ บริกำร 8.ห้ องอบไอนำ้
อบควำมร้ อน อ่ ำงนำ้ วน บ่ อนำ้ ร้ อน บ่ อนำ้ เย็น 9.ห้ องเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ 10.บริเวณซักล้ ำง 11.บริเวณกำจัดขยะและนำ้ เสีย
12.ห้ องพักพนักงำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (รำยละเอียดต่ำงๆข้ อละ 1 ภำพ)
14) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็ นอันตรำยต่ อสุขภำพตำม
กรมกำรปกครอง

ลำดับ

15)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
พระรำชบัญญัตกิ ำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง)
กรณีท่ สี ถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพหรือเพื่อเสริมสวยที่ขอ
ต่ ออำยุใบรับรองมำตรฐำนฯ ไม่ ต้องยื่นเอกสำรใหม่ ยกเว้ นมี
กำรเปลี่ยนแปลงจำกเดิม ให้ ย่ ืนเอกสำรเพิ่มเติม ดังนี ้ 1. กำร
เพิ่มพืน้ ที่ให้ บริกำร 2. กำรเพิ่มรำยกำรให้ บริกำร 3. สัญญำ
เช่ ำ (กรณีสัญญำเช่ ำเดิมหมดอำยุ) 4. กรณีเปลี่ยน
ผู้ดำเนินกำรสปำให้ แนบใบรั บรองควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ผู้ดำเนินกำรสปำ,บัตรประชำชน,ทะเบียนบ้ ำน,แบบแสดง
ควำมจำนงเป็ นผู้ดำเนินกำรสปำ5. กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่ม
พนักงำนให้ บริกำรให้ แนบใบวุฒิ,บัตรประชำชน,ทะเบียนบ้ ำน
6. รู ปถ่ ำยสถำนประกอบกำรที่เปลี่ยนแปลง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (- ผู้ประกอบกำรเซ็นรับรองสำเนำถูกต้ อง
ยกเว้ นแบบแสดงควำมจำนงเป็ นผู้ดำเนินกำรสปำ
-กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกเดิม ให้ ยื่นเอกสำรเพิ่มเติมดังนี ้
1. กำรเพิ่มพื ้นที่ให้ บริ กำร ฉบับจริง 1 ฉบับ
2. กำรเพิ่มรำยกำรให้ บริกำร ฉบับจริง 1 ฉบับ
3. สัญญำเช่ำ (กรณีสญ
ั ญำเช่ำเดิมหมดอำยุ) สำเนำ 1 ฉบับ
4. กรณีเปลี่ยนผู้ดำเนินกำรสปำให้ แนบใบรับรองควำมรู้
ควำมสำมำรถผู้ดำเนินกำรสปำ,บัตรประชำชน,ทะเบียนบ้ ำน,แบบ
แสดงควำมจำนงเป็ นผู้ดำเนินกำรสปำ สำเนำ 1 ชุด
5. กรณีเปลี่ยนหรื อเพิ่มพนักงำนให้ บริกำรให้ แนบใบวุฒิ,บัตร
ประชำชน,ทะเบียนบ้ ำน สำเนำ 1 ชุด
6. รูปถ่ำยสถำนประกอบกำรที่เปลี่ยนแปลง ฉบับจริง 1 ฉบับ
7. อื่นๆ กรณีมีกำรมอบอำนำจผู้รับมอบอำนำจต้ องแสดงเอกสำร

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร

-

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
หลักฐำนกำรมอบอำนำจที่ถกู ต้ องตำมกฎหมำย ฉบับจริง 1 ฉบับ)
ค่ ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร

ค่ ำธรรมเนียม (บำท / ร้ อยละ)
ค่ ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน / แนะนำบริกำร
1) หน่วยงำน ณ จุดยื่นคำขอ / ส่วนภูมิภำค กลุม่ งำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัด
อุบลรำชธำนี 34000 โทรศัพท์ 0 4526 2699 , 0 45262 692-8 ต่อ 1000 , 3220 E-mail :
fdapv34@fda.moph.go.th
(หมายเหตุ: -)
2) หน่วยงำนส่วนกลำง สำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริ กำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2193 7999 Email : mrdonline2014@gmail.com Facebook : สำรวัตรสถำนพยำบำล Online
(หมายเหตุ: -)
3) หน่วยงำนต้ นสังกัด สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงสำธำรณสุข ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำด
ขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-1000 โทรสำร. 0-2590-1174 E-mail :
webops@moph.mail.go.th
(หมายเหตุ: -)
4) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ ม
1) 1.
แบบคำร้ องขอใบรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพหรื อเพื่อเสริมสวย (ยื่นใหม่)
(แบบฟอร์ มที่ 1)
(หมายเหตุ: -)
2) 2.
แบบคำร้ องขอใบรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพหรื อเพื่อเสริมสวย (ต่ออำยุ)
(แบบฟอร์ มที่ 2)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

