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คู่มือสาํหรับประชาชน: การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย(กรณีรายใหม่

และกรณีรายต่ออายุ) 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพหรือเพ่ือเสริมสวย(กรณีรายใหมแ่ละกรณีราย

ตอ่อาย)ุ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีตอ่เน่ืองจากหนว่ยงานอ่ืน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองกําหนดสถานทีเ่พือ่สขุภาพหรือเพือ่เสริมสวยมาตรฐานของสถานทีก่าร

บริการผูใ้หบ้ริการหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพือ่การรับรองใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสําหรับสถานทีเ่พือ่

สขุภาพหรือเพือ่เสริมสวยตามพระราชบญัญติัสถานบริการพ.ศ.2509 พ.ศ. 2551 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองกําหนดสถานท่ีเพ่ือสขุภาพ

หรือเพ่ือเสริมสวยมาตรฐานของสถานท่ีการบริการผู้ ให้บริการหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือการรับรองให้

เป็นไปตามมาตรฐานสําหรับสถานท่ีเพ่ือสขุภาพหรือเพ่ือเสริมสวยตามพระราชบญัญัตสิถานบริการพ.ศ.2509 

พ.ศ.2551  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 130วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน13  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 20  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 5  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพหรือเพ่ือเสริมสวย(กรณีรายใหม่

และกรณีรายตอ่อาย)ุสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

ทีอ่ยู่: ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 
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กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

181 หมู่ที ่4 ตําบลบ้านควนอําเภอเมืองจงัหวดัตรัง 92000 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (-) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

 

1. การนบัระยะเวลาดําเนินการรวม 130 วนัทําการให้นบัจากวนัท่ีหนว่ยงานประทบัตราลงรับเอกสารการขอใบรับรอง

มาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพทางไปรษณีย์โดยเอกสารหลกัฐานต้องครบถ้วนถกูต้องหากมีการแก้ไขเอกสาร

ต้องนบัวนัหลงัจากหนว่ยงานได้รับเอกสารแก้ไขครบถ้วนแล้วทัง้นีย้กเว้นกรณีท่ีเกิดภาวะวิกฤตหรือเหตกุารณ์ฉกุเฉิน

ตา่งๆไมว่า่จะเกิดจากภยัธรรมชาตอิบุตัเิหตหุรือการมุง่ร้ายตอ่องค์กรเชน่อทุกภยัอคัคีภยัการก่อการประท้วงการก่อการ

จลาจลการก่อวินาศกรรมเป็นต้น 

 

2.ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารไมค่รบถ้วนและ/หรือมี/ความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นต้นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้

เจ้าหน้าท่ีจะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ รับบริการจะต้อง

ดําเนินการแก้ไขหรือย่ื
ื่
นเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบนัทกึมิเชน่นัน้จะถือวา่ผู้ รับบริการละทิง้คําขอ 

 

หมายเหต ุ

 

1.ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

2.ไมน่บัระยะเวลาการให้บริการกรณีท่ีคณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการมีการเล่ือนการประชมุ 

 

3. กรณีมีการมอบอํานาจผู้ รับมอบอํานาจสามารถลงนามแทนผู้มอบอํานาจในบนัทกึให้แก้ไขของหน่วยงานได้(บนัทกึ

สองฝ่าย) 
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4.กรณีคณุสมบตัิคําขอและเอกสารครบถ้วนถกูต้องเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนรับคําร้องและมอบใบตอบรับให้แก่

ผู้ประกอบการกรณีคณุสมบตัคํิาขอและเอกสารไมค่รบถ้วนไมถ่กูต้องเจ้าหน้าท่ีชีแ้จงและแจ้งผู้ประกอบการพร้อมคืน

เอกสารเพ่ือแก้ไขเพิ่มเตมิและนํามาย่ืนใหมภ่ายหลงั 

 

5. ระยะเวลาให้บริการเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1. ผู้ประกอบการย่ืนแบบคํา

ร้องขอรับรองมาตรฐาน

สถานประกอบการเพ่ือ

สขุภาพ2. เจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบความถกูต้อง

ครบถ้วนของเอกสาร   3. 

ศนูย์บริการธุรกิจสขุภาพสง่

เร่ืองให้กลุม่งาน

ผู้ รับผิดชอบ                  4. 

เม่ือได้รับเอกสารจาก

30 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ศนูย์บริการธุรกิจบริการ

สขุภาพเลขานกุาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ความครบถ้วนถกูต้องของ

หลกัฐานเอกสารอีกครัง้

ก่อนก่อนตรวจประเมิน

สถานท่ีจริง 
 

2) 

การพิจารณา 
 

1.คณะอนกุรรมการตรวจ

และประเมินมาตรฐาน

สถานประกอบการระดบั

อําเภอทําการตรวจประเมิน

มาตรฐานสถาน

ประกอบการเพ่ือสขุภาพ

และนําเสนอตอ่

คณะอนกุรรมการและ

คณะกรรมการตรวจและ

ประเมินมาตรฐานสถาน

ประกอบการระดบัจงัหวดั

เพ่ือพิจารณาให้การรับรอง

2. ในกรณีสถาน

ประกอบการเพ่ือสขุภาพท่ี

ไมเ่ข้าเกณฑ์หรือไมผ่า่น

เกณฑ์คณะอนกุรรมการ

ตรวจและประเมินฯให้

คําแนะนําเพ่ือให้สถาน

ประกอบการดงักลา่ว

ปรับปรุงแก้ไขและหากแก้ไข

90 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เรียบร้อยแล้ว

คณะอนกุรรมการตรวจและ

ประเมินฯตรวจสอบ

รายละเอียดการแก้ไข

จากนัน้สรุปผลการตรวจ

จดัทํารายงานเตรียมเสนอ

คณะกรรมการฯ 
 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

1. ผู้ มีอํานาจลงนามใน

ใบรับรองมาตรฐานสถาน

ประกอบการเพ่ือสขุภาพ 

2. เลขานกุารคณะกรรมการ

แจ้งผลการพิจารณาให้ 5 

หนว่ยงานทราบและนดั

หมายสถานประกอบการ

เพ่ือสขุภาพในการรับ

ใบรับรองและเคร่ืองหมาย

สญัลกัษณ์“มาตรฐานสบส” 

 
 

10 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 130 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 



6/13 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

2) 
ใบสําคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําร้องขอ

ใบรับรอง

มาตรฐานสถาน

ประกอบการเพ่ือ

สขุภาพหรือเพ่ือ

เสริมสวย (ย่ืน

ใหม)่ สสธ-1 หรือ

(ตอ่อาย)ุ สสธ-2 

กรมสนบัสนนุ

บริการสขุภาพ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

แบบแปลนหรือ

แผนผงัการ

ให้บริการใน

สถาน

ประกอบการ 

- 0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

3) 

แผนท่ีแสดง

บริเวณท่ีตัง้

สถาน

ประกอบการ 

- 1 0 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

4) 

หนงัสือรับรอง

การจดทะเบียนบ

ริคนธ์สนธิพร้อม

บญัชีผู้ ถือหุ้น

สํานกังาน

ปลดักระทรวง

พาณิชย์ 

0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วตัถปุระสงค์และ

ผู้ มีอํานาจลงช่ือ

แทนนิติบคุคลผู้

ร้องขอ  (กรณีย่ืน

ในนามนิติ

บคุคล) 

5) 

หนงัสือยินยอม

ของเจ้าของ

อาคารหรือสถาน

ท่ีตัง้สถาน

ประกอบการ (ใน

กรณีท่ีผู้ ร้องขอ

ใบรับรอง

มาตรฐานไมใ่ช่

เจ้าของอาคาร

หรือสถานท่ีตัง้

สถาน

ประกอบการ) 

หรือ - สําเนา

สญัญาเชา่                                                                          

- สําเนาบตัร

ประชาชน/สําเนา

ทะเบียนบ้านผู้ให้

เชา่ - สําเนา

ทะเบียนบ้าน

ท่ีตัง้สถาน

ประกอบการ 

- 0 1 ฉบบั (ผู้ประกอบการ

เซ็นรับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

6) 
ใบรับรองความรู้

ความสามารถ

สํานกังาน

ปลดักระทรวง

0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของผู้ ดําเนินการ

และใบวฒุิด้าน

การนวดของผู้

บริการทกุคน 

สาธารณสขุ 

7) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน

ผู้ประกอบการ

ผู้ ดําเนินการสปา

และผู้ให้บริการ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

8) 

แบบแจ้งความจํา

นงเป็น

ผู้ ดําเนินการส

ปาณสถาน

ประกอบการนัน้  

(กรณีขอ

ใบรับรอง

มาตรฐานสถาน

ประกอบการสปา

เพ่ือสขุภาพ) 

กรมสนบัสนนุ

บริการสขุภาพ 

1 0 ฉบบั - 

9) 

ใบรับรองแพทย์

ของ

ผู้ประกอบการ

ผู้ ดําเนินการสปา

ผู้ให้บริการทกุคน 

- 1 0 ฉบบั - 

10) 

ใบอนญุาตการใช้

อาคารซึง่ออก

โดยโยธาธิการ

เขต (ถ้ามี) 

- 0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

11) ภาพถ่ายสถาน - 1 0 ฉบบั (รายละเอียดตา่งๆ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประกอบการโดย

รายละเอียดดงันี ้

1.อาคาร

ภายนอกและท่ี

มองเห็นปา้ยช่ือ

สถาน

ประกอบการ 2.

ทางเข้าและ

บริเวณต้อนรับ 3.

ห้องผลดัเปล่ียน

เสือ้ผ้าชาย-หญิง 

/ตู้เก็บเสือ้ผ้าหรือ

ทรัพย์สินของมี

คา่ 4.ห้องบริการ

ทกุห้องตาม

รายการบริการ

(แสดง

รายละเอียดของ

อปุกรณ์บริการ

ภายใน)  5.

ห้องนํา้-ห้องส้วม

แยกสว่นชาย

หญิง 6.อา่งล้าง

มือ 7.ห้องหรือ

บริเวณเตรียม

ผลิตภณัฑ์

สําหรับให้บริการ 

8.ห้องอบไอนํา้

อบความร้อนอ่าง

ข้อละ 1 ภาพ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นํา้วนบอ่นํา้ร้อน

บอ่นํา้เย็น 9.ห้อง

เก็บวสัดอุปุกรณ์ 

10.บริเวณซกั

ล้าง 11.บริเวณ

กําจดัขยะและนํา้

เสีย 12.ห้องพกั

พนกังาน 

12) 

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการท่ี

เป็นอนัตรายตอ่

สขุภาพตาม

พระราชบญัญตัิ

การสาธารณสขุ

พ.ศ. 2535 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง) 

13) 

กรณีท่ีสถาน

ประกอบการเพ่ือ

สขุภาพหรือเพ่ือ

เสริมสวยท่ีขอตอ่

อายใุบรับรอง

มาตรฐานฯไม่

ต้องย่ืนเอกสาร

ใหมย่กเว้นมีการ

เปล่ียนแปลงจาก

เดมิให้ย่ืนเอกสาร

เพิ่มเตมิดงันี ้1. 

การเพิ่มพืน้ท่ี

ให้บริการ 2. การ

เพิ่มรายการ

- 1 0 ฉบบั (- ผู้ประกอบการ

เซ็นรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

ยกเว้นแบบแสดง

ความจํานงเป็น

ผู้ ดําเนินการสปา 

-กรณีมีการ

เปล่ียนแปลงจาก

เดมิให้ย่ืนเอกสาร

เพิ่มเตมิดงันี ้

1. การเพิ่มพืน้ท่ี

ให้บริการฉบบัจริง 

1 ฉบบั 

2. การเพิ่ม
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ให้บริการ 3. 

สญัญาเชา่ (กรณี

สญัญาเชา่เดมิ

หมดอาย)ุ 4. 

กรณีเปล่ียน

ผู้ ดําเนินการสปา

ให้แนบใบรับรอง

ความรู้

ความสามารถ

ผู้ ดําเนินการสปา

,บตัรประชาชน,

ทะเบียนบ้าน,

แบบแสดงความ

จํานงเป็น

ผู้ ดําเนินการสปา

5. กรณีเปล่ียน

หรือเพิ่มพนกังาน

ให้บริการให้แนบ

ใบวฒุิ,บตัร

ประชาชน,

ทะเบียนบ้าน6. 

รูปถ่ายสถาน

ประกอบการท่ี

เปล่ียนแปลง 

รายการให้บริการ

ฉบบัจริง 1 ฉบบั 

3. สญัญาเชา่ 

(กรณีสญัญาเชา่

เดมิหมดอาย)ุ 

สําเนา 1 ฉบบั 

4. กรณีเปล่ียน

ผู้ ดําเนินการสปา

ให้แนบใบรับรอง

ความรู้

ความสามารถ

ผู้ ดําเนินการสปา

,บตัรประชาชน,

ทะเบียนบ้าน,แบบ

แสดงความจํานง

เป็นผู้ ดําเนินการส

ปาสําเนา 1 ชดุ 

5. กรณีเปล่ียน

หรือเพิ่มพนกังาน

ให้บริการให้แนบ

ใบวฒุิ,บตัร

ประชาชน,

ทะเบียนบ้าน

สําเนา 1 ชดุ 

6. รูปถ่ายสถาน

ประกอบการท่ี

เปล่ียนแปลงฉบบั

จริง 1 ฉบบั 

7. อ่ืนๆกรณีมีการ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

มอบอํานาจผู้ รับ

มอบอํานาจต้อง

แสดงเอกสาร

หลกัฐานการมอบ

อํานาจท่ีถกูต้อง

ตามกฎหมาย

ฉบบัจริง 1 ฉบบั 

) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังกลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 181 หมูท่ี่ 4 ตําบลบ้าน

ควนอําเภอเมืองจงัหวดัตรัง 92000  โทรศพัท์/โทรสาร   0 7520 5625 

หมายเหตุ- 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) 1. แบบคําร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพหรือเพ่ือเสริมสวย (ย่ืนใหม)่  

(แบบฟอร์มท่ี 1) 

- 

 

2) 2. แบบคําร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพหรือเพ่ือเสริมสวย (ตอ่อาย)ุ  

(แบบฟอร์มท่ี 2) 

- 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 18/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง

สสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


