สพส. 1

ประเภท

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

เลขทีร่ ับ……………………………….
วันที่…………………………………
ลงชื่อ………………………ผู้รับคาขอ

คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เขียนที่ ………………………………………………..
……………………………..………………..
วันที่ …….. เดือน ….……………. พ.ศ. ….…..

๑. ข้าพเจ้า
 ๑.๑ ชื่อ ………………………………………………………………………………………………………………..
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวเลขที่
สัญชาติ ………………….. อายุ …… ปี ซึ่งเป็นผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ (กรณีเป็นผู้รับมอบอานาจต้องแนบใบมอบอานาจด้วย)
 ๑.๒ นิติบุคคล………..……………….…………………………….……………………………………………….
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 ไปรษณีย์ ….…………….……….…โทรศัพท์ ….………………………..…..…………
โทรสาร……………………………………………………………..…..……………….
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………………………….………………………….………………………………………..
วัน/เวลาที่เปิดให้บริการ (โปรดระบุรายละเอียดวัน/เวลาทาการ)
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
4. กรณียื่นขอรับใบอนุญาตเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทที่มีผู้ดาเนินการ
กิจการสปา

กิจการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

มีผู้ดาเนินการ (1) ชื่อ…………………….…………… สกุล………………….....….สัญชาติ ………………… อายุ ………….. ปี
บัตรประจาตัวประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
ใบอนุญาตให้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เลขที่……...........................................…......................
ออกให้ ณ วันที่ …………….................… เดือน ………...........…………….……พ.ศ. …………...........................….……..
วัน/เวลาที่ให้บริการเป็นผู้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (โปรดระบุรายละเอียดวัน/เวลาทาการ)
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
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อยู่บ้านเลขที่ …………….. หมู่ที่ ……… ซอย/ตรอก ……………………………. ถนน ………..............………………………
ตาบล/แขวง …………….……………………. อาเภอ/เขต ………………..……………จังหวัด …………………………………….
รหัสไปรษณีย…์ …………………โทรศัพท์ ……………...........…..……….โทรสาร…………..…………………….…………………
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์…………………….......................................................................................………………………
ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ........................................
(2) ชื่อ…………………….…………… สกุล………………….....….………. สัญชาติ ……………………….. 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 นการให้ 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 เ วณที่ 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 า ของอาคาร สถานที่ ที่ ตั้ ง สถานประกอบการเพื่ 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
(……………….…………….………………………)

