
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  
 

การขออนุญาตเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะต้องท าอย่างไร? 
การยื่นเปิดกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา /นวดเพื่อสุขภาพ /นวดเพื่อเสริมความงาม) 

1. ค าถาม : หากต้องการเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องท าอย่างไร 

 ค าตอบ : กรณเีปิดกิจการในท้องที่กรุงเทพมหานคร ต้องยื่นเอกสาร ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
บริเวณ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ต าบล
ตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  เบอร์โทรศัพท์ สายด่วน 1426 ต่อ 18106 หรือ 18226 

 Website : http://ossc.hss.moph.go.th/  
 สามารถ Download แบบฟอร์ม ได้ที่ 
http://www.thaispa.go.th/spa2013/web/web_new/show_fileupload.php?id_form=17 

แบบฟอร์มค าขอและหลักฐานประกอบค าขอ 

 1) ค าขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (แบบ สพส.1) 

 2) เอกสารของผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

บุคคลทั่วไป นิติบุคคล 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบรับรองแพทย์ (ระบุไม่เป็นโรคต้องห้าม 5 โรค 
และออกไว้ไม่เกิน  30 วันนับแต่วันที่ออกใบรับรอง
แพทย)์ 

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทั้งฉบับ   
(ระบุวัตถุประสงค์การประกอบกิจการเพ่ือสุขภาพ      
ได้แก่ กิจการสปา กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ กิจการนวด
เพ่ือเสริมความงาม) 
- ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนาม 
- ใบรับรองแพทย์ของผู้มีอ านาจลงนาม (ระบุไม่เป็นโรค
ต้องห้าม 5 โรค และออกไว้ไม่เกิน  30 วันนับแต่วันที่
ออกใบรับรองแพทย์) 

  

 กรณีมอบอ านาจ ต้องท าหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท แนบส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้มอบอ านาจ และบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (หากผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ต้องแนบ
ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วย) 

 3) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ แสดงจุดที่ใกล้เคียง มีจุดสังเกตที่ส าคัญ และ
ไม่ปริ้นจาก Google Map 

 4) แผนผังในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ระบุจุดให้บริการต่างๆ ประกอบด้วย จุดต้อนรับ เตียง
นวด เบาะนวด เก้าอ้ีนวด ห้องน้ า อ่างล้างมือ ถังดับเพลิง จุดเตรียมอุปกรณ์ พร้อมระบุพ้ืนที่รวมการให้บริการ
ทั้งหมดหน่วยเป็นตารางเมตร (ระบุขนาดพ้ืนที่กว้าง × ยาว) 

 5) ส าเนาโฉนด/หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ (กรณีผู้ประกอบกิจการเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์) 

http://ossc.hss.moph.go.th/
http://www.thaispa.go.th/spa2013/web/web_new/show_fileupload.php?id_form=17
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 6) สัญญาเช่า โดยผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพต้องเป็นผู้เช่า 

 7) ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า  

  กรณีผู้ให้เช่าเป็นนิติบุคคล แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ผู้มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท) ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านผู้มีอ านาจลงนาม
 8) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการประเภทร้านนวด/ร้านสปา (ฉบับจริง) 

 9) ส าเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และ
ประทับตราบริษัท (กรณีนิติบุคคล) 

 10) เอกสารผู้ให้บริการนวด / ผู้ด าเนินการสปา 

กรณี นวดเพื่อสุขภาพ/เสริมความงาม กรณี สปาเพื่อสุขภาพ 
- ทะเบียนประวัติ (บัญชีรายชื่อ) ผู้ให้บริการ
และพนักงานทุกคน 
- ส าเนาใบรับรองเป็นผู้ให้บริการฯ (สพส.14)
หรือส าเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ (สพส.
13) 
- ส าเนาบัตรประชาชนผู้ให้บริการฯ (กรณีคน
พิการทางสายตาแนบส าเนาบัตรผู้พิการ     
ทางสายตา)  
- ส าเนาใบหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ  

 

- ทะเบียนประวัติ (บัญชีรายชื่อ) ผู้ให้บริการและ
พนักงานทุกคน 
- ส าเนาใบรับรองเป็นผู้ให้บริการฯ (สพส.14) หรือ
ส าเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียน (สพส.13)  
- ส าเนาบัตรประชาชนผู้ให้บริการฯ (กรณีคนพิการ
ทางสายตาแนบส าเนาบัตรผู้พิการทางสายตา) 
- ส าเนาใบหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
- แบบค าขอแสดงความจ านงเป็นผู้ด าเนินการสปา 
  1. ส าเนาบัตรประชาชนผู้ด าเนินการสปา 
  2. ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสปา 

*รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้าทุกใบ* 
**กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล แนบใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ด้วย** 
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2. ค าถาม : การยื่นค าขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องท าอย่างไร 

 ค าตอบ : การข้ึนทะเบียนเพื่อรับใบรับรองเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (พนักงาน
นวด) จะต้องแนบเอกสารดังนี้ 

แบบฟอร์มค าขอและหลักฐานประกอบค าขอ 

 1) ค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (แบบ สพส.12) 

 2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

  หมายเหตุ กรณผีู้พิการทางสายตาแนบส าเนาบัตรผู้พิการทางสายตา 

 3) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 4) ส าเนาใบหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 5) ใบรับรองแพทย์  

  หมายเหตุ ระบุไม่เป็นโรคต้องห้าม 5 โรค และออกไว้ไม่เกิน  30 วันนับแต่วันที่ออก
ใบรับรองแพทย์  

 6) รูปถ่าย ขนาด 1-1.5 นิว้ จ านวน 2 รูป (เขียนชื่อด้านหลังรูป) 

 7) เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ส าเนาทะเบียนสมรส/หย่า ฯลฯ 

 8) กรณไีม่ได้มายื่นเอกสารด้วยตนเอง ต้องท าหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
แนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ และบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

 

 

3. ค าถาม : การยื่นค าขอรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
(สพส.14) ต้องท าอย่างไร 

 ค าตอบ : 3.1 กรณีมารับด้วยตนเอง สามารถน าหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ (สพส.13) หรือบัตร
ประจ าตัวประชาชน มาติดต่อขอรับใบรับรองฯได้ที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ บริเวณ ชั้น 1 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี  เบอร์โทรศัพท์ สายด่วน 1426 ต่อ 18226,18106 

  3.2 กรณไีม่ได้มารับด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
แนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ 
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4. ค าถาม : การยื่นค าขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องท าอย่างไร 

 ค าตอบ : หากต้องการโอนกิจการให้กับบุคคล /นิติบุคคลรายอื่นจะต้องแนบเอกสารดังนี้ 

แบบฟอร์มค าขอและหลักฐานประกอบค าขอ 

 1) ค าขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (แบบ สพส.4) 

 2) ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (แบบ 
สพส.7) 

 3) หนังสือโอนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

เอกสารของผู้โอนกิจการ 

 4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้โอนกิจการ /ผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคล) 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

  กรณีมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท แนบส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้มอบอ านาจ และบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

 5) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคล) ผู้มีอ านาจลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) 

 6) ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (ใบสีม่วง/ฉบับจริง) 

เอกสารของผู้รับโอนกิจการ 

 7) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับโอนกิจการ /ผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคล) 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

  กรณีมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท แนบส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้มอบอ านาจ และบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

 8) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคล) ผู้มีอ านาจลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) 

 9) ส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอนกิจการ /ผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคล) พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

 10) ใบรับรองแพทย์ผู้รับโอนกิจการ /ผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคล) 

  หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ไม่เป็นโรคต้องห้าม (5 โรค) และออกไว้ไม่เกิน  30 วันนับแต่
วันที่ออกใบรับรองแพทย์ 

 11) สัญญาเช่า (ชื่อผู้เช่าจะต้องเป็นชื่อผู้รับโอน) 

  

 

 



ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  
 

 12) ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า  

  กรณีผู้ให้เช่าเป็นนิติบุคคล แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ผู้มีอ านาจลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท) ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านผู้มีอ านาจลงนาม
 13) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการประเภทร้านนวด/ร้านสปา (ฉบับจริง) 

 14) ส าเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งร้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท (กรณีนิติบุคคล) 

 15) หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมรายปี (ใบสีเขียว) 

 16) สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์รูปมือ 

 17) รูปถ่ายป้ายชื่อร้านใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณเีปลี่ยนชื่อร้านใหม่ 



ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  
 

5. ค าถาม : การยื่นค าขอแจ้งยกเลิกค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
(สพส.2) ต้องท าอย่างไร 

 ค าตอบ : หากต้องการยกเลิกค าขอเปิดกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ในกรณีที่ยังไม่ได้รับ
ใบอนุญาตฯฉบับจริง จะต้องแนบเอกสารดังนี้ 

แบบฟอร์มค าขอและหลักฐานประกอบค าขอ 

 1) ค าขอแจ้งยกเลิกค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  

 2) ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (แบบ สพส.2) 

 3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ประกอบกิจการฯ /ผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นนิติ
บุคคล) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

  กรณีมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท แนบส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้มอบอ านาจ และบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

 4) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคล) ผู้มีอ านาจลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) 

 

6. ค าถาม : การยื่นค าขอแจ้งปิดกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องท าอย่างไร 

 ค าตอบ : หากต้องการแจ้งปิดกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตฯฉบับ
จริงแล้ว จะต้องแนบเอกสารดังนี้ 

แบบฟอร์มค าขอและหลักฐานประกอบค าขอ 

 1) ค าขอแจ้งยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  

 2) ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (ฉบับจริง) 

 3) หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมรายปี (ฉบับจริง) 

 4) สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์รูปมือ (ถ้ามี) 

 5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ประกอบกิจการฯ /ผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นนิติ
บุคคล) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

  กรณีมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท แนบส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้มอบอ านาจ และบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

 6) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบุคคล) ผู้มีอ านาจลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) 

 7) ใบแจ้งความ (กรณีเอกสารในข้อ 2 และข้อ 3 สูญหาย) 

 

 



ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  
 

7. ค าถาม : การยื่นขอรับใบแทนใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพต้องท าอย่างไร 

 ค าตอบ : หากต้องการยื่นค าขอรับใบแทน กรณีท่ีใบรับรองฯ (สพส.14) สูญหาย ช ารุด หรือถูก
ท าลาย จะต้องแนบเอกสารดังนี้ 

แบบฟอร์มค าขอและหลักฐานประกอบค าขอ 

 1) ค าขอรับใบแทนใบรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (แบบ 
สพส.15) 

 2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

  กรณีมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท แนบส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้มอบอ านาจ และบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

 3) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 4) รูปถ่ายขนาด 1 - 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป (เขียนชื่อด้านหลังรูป) 

 5) ใบแจ้งความฉบับจริง (กรณีเอกสารสูญหาย) 

 6) ใบรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (สพส.14) ฉบับจริง 
(กรณีเอกสารช ารุด) 

 

8. ค าถาม : การยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องท า
อย่างไร 

 ค าตอบ : หากต้องการยื่นค าขอรับใบแทน กรณีท่ีใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการฯ สูญหาย ช ารุด หรือถูก
ท าลาย จะต้องแนบเอกสารดังนี้ 

แบบฟอร์มค าขอและหลักฐานประกอบค าขอ 

 1) ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (แบบ สพส.10) 

 2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

  กรณีมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท แนบส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้มอบอ านาจ และบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

 3) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 4) รูปถ่ายขนาด 5×6 เซนติเมตร จ านวน 2 รูป (เขียนชื่อด้านหลังรูป) 

 5) ใบแจ้งความฉบับจริง (กรณีเอกสารสูญหาย) 

 6) ใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ฉบับจริง (กรณีเอกสารช ารุด) 

 
 


