สรุปสาระสาคัญ
พระราชบัญญัตสิ ถานประกอบการเพือ่ สุ ขภาพ พ.ศ.2559
โดย ภก. พลแก้ว วัชระชัยสุรพล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27-29 กันยายน 2559
ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

การนวดประเภทต่ างๆ
นวดบันเทิง
-พรบ.สถานบริการ

นวดรักษา

นวดเพือ่ สุ ขภาพ/
เสริมความงาม

-พรบ.วิชาชีพ
- พรบ.สถานพยาบาล

- พรบ. สถาน

-ร้ านอาบ อบนวด
-สถานบริการ 5
ประเภท

- คลินิกแพทย์ แผน
ปัจจุบัน
- คลินิกแพทย์ แผนไทย

-ไม่ มี
ใบประกอบอาชีพ

นวดพืน้ บ้ าน

นวดอืน่ ๆ

- พรบ.คุ้มครองและ
ส่ งเสริมภูมปิ ัญญา
การแพทย์ แผนไทย

- พรบ.การสาธารณสุ ข
- พรบ.อืน่ ๆ
ค้ ามนุษย์
ค้ าประเวณี

- ร้ านสปา
- ร้ านนวดเพือ่ สุ ขภาพ
- ร้ านนวดเพือ่ เสริมความ
งาม

- หมอพืน้ บ้ าน

- นวดถนนคนเดิน
- นวดกะปู๋
- นวดพริตตี้
- นวดแอบแฝง

- ใบประกอบวิชาชีพ
- ใบประกาศฯ
ผู้ช่วยแพทย์ แผนไทย

- ใบรับรองผู้ให้ บริการ
- ใบอนุญาตดาเนินการ
สปา

-ใบประกอบโรคศิลปะ
ประเภท ค

-ไม่ มี
ใบประกอบอาชีพ

-ใบอนุญาต
สถานบริการ

-ใบอนุญาตประกอบ
กิจการสถานพยาบาล
-ใบอนุญาตผู้ดาเนินการ
สถานพยาบาล

- ใบอนุญาตประกอบ
กิจการสถาน
ประกอบการเพือ่
สุ ขภาพ

-ไม่ มี
ใบอนุญาต

-ไม่ มี
ใบอนุญาต

-กระทรวงมหาดไทย

-สภาวิชาชีพ
-สภาการแพทย์แผนไทย

- กรม สบส.

- กรมพัฒนาการแพทย์ แผน
ไทย

-กระทรวงมหาดไทย
-กระทรวงอืน่ ๆ

ประกอบการเพือ่
สุ ขภาพ

แนวทางการปฏิบตั ิ ช่วงเปลี่ยนผ่าน
ตาม พรบ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พศ. 2559

ก่ อน

หลัง

หลัง

27 กันยายน 2559

27 กันยายน 2559

26 มีค.60

รายเดิม - ดาเนินการตามปรกติ
(รายทีม่ ี
จนถึง 26 มีค. 60
ใบรับรอง
แล้ว)

รายใหม่

- ยืน่ คาร้ อง เปลี่ยนใบอนุญาต
ก่อน 26 มีค. 60 (รอหนังสื อแจ้งจากสสจ.)

- ไม่ ยนื่
ต้องปิ ดร้าน
โทษ พรบ.ใหม่

- ยืน่ คาร้ อง ตามกฎหมายเดิม หากผ่านมาตรฐาน - ก่อนกฎกระทรวงประกาศ ยืน่ คาร้ องตามประกาศกระทรวงฯ เดิม หากผ่าน
ได้ใบรับรอง ได้สิทธ์เหมือนรายเดิม
มาตรฐาน ได้ใบรับรองฯ ได้สิทธ์เหมือนรายเดิม
- หลังกฎกระทรวงประกาศ ยืน่ คาร้ อง ตาม พรบ. ใหม่ (ส.เพื่อสุ ขภาพ)
****ห้ามเปิ ด ก่อนได้ใบอนุญาตหรื อใบรับรอง****
- ไม่ ยนื่ คาร้ อง
โทษ พรบ.สถานบริการ
ม. 26 จาคุก 1 ปี ปรับ 60,000 .-

หรื อทั้งจาทั้งปรับ

- ไม่ ยนื่ คาร้ อง
โทษ พรบ.สถานประกอบการเพือ่ สุ ขภาพ

ม. 42 จาคุก 6 เดือน ปรับ 50,000 บาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1 กย. 2559
ปรับปรุง 23 กย. 2559

บุคลากร และใบอนุญาต ตาม พรบ.สถานประกอบการเพือ่ สุ ขภาพ พศ.2559

คุณสมบัติ / ใบอนุญาต
1. ผู้รับอนุญาต
(เจ้าของ)

- อายุ 20+
- บุคคลธรรมดา หรื อ นิติบุคคล
- ใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพือ่ สุ ขภาพ

2.ผู้ให้ บริการ
(พนักงานนวด)

-

3.ผู้ดาเนินการ
สปา

อายุ 18+
ใบวุฒิดา้ นการนวด ได้รับรองจาก สบส.
ยืน่ คาร้อง ขอขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้ให้ บริการ
อายุ 20+
ใบรับรองความรู้ (เดิม)
การทดสอบความรู้ /ประเมินความรู้
ใบอนุญาตเป็ นผู้ดาเนินการ

หมายเหตุ : บุคคลต้ องไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ใบอนุญาต เมื่อทาผิดอาจถูกสั่งพักใช้ หรือ เพิกถอนได้

ค่ าธรรมเนียม
(รอประกาศ)

- ฉบับละ (ตามขนาดพื้นที่)
500 -10,000.- ค่าธรรมเนียมรายปี
นวด 500.สปา 1,000.-

ไม่ มีค่าธรรมเนียม

- ฉบับละ 1,000.-

อายุใบอนุญาต

5 ปี

ตลอดชีพ

ตลอดชีพ

สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเชี ยงใหม่ 1 กย. 2559

ร่ าง

อ้างอิงจากการประชุม VDO conference ของสบส วันที่ 13 กย 59

ร่ าง

อ้างอิงจากการประชุม
VDO conference ของ
สบส วันที่ 13 กย 59

ร่ าง

อ้างอิงจากการประชุม VDO
conference ของสบส วันที่ 13 กย 59

ร่ าง

อ้างอิงจากการประชุม VDO
conference ของสบส วันที่ 13 กย 59

ร่ าง

ผูท้ ี่จะประสงค์เป็ นผูใ้ ห้บริ การที่มีคุณสมบัติตาม
กฎหมายใหม่ และจะขึ้นทะเบียนเป็ นผูใ้ ห้บริ การ

1. ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ เพือ่ ขึน้ ทะเบียนรับรองความรู้ผู้
ให้ก่บริอกนหลั
าร สปาเพื
อ่ สุ ขอภาพ
กเกณฑ์
อกหรือนวดเพือ่ เสริมสวยและผู้ให้ บริการนวดเพือ่ สุ ขภาพ
(ปี 2547) ให้ ขนึ้ ทะเบียนก่อน 26 มีนาคม 2560 (รอกฎกระทรวงประกาศฯ)
หรื อ
2. ผู้ผ่านการอบรมในหลักสู ตรทีค่ ณะกรรมการตรวจและประเมิน มาตรฐาน
สถานประกอบการกลางรับรอง 645 หลักสู ตร (ก่อน 27 กันยายน 2559)
ึ้ ทะเบียนก่อน 26 มีนาคม 2560 (รอกฎกระทรวงประกาศฯ)
หรื อ ให้ ขน
3. ผู้ผ่านอบรมในหลักสู ตรการนวด ตั้งแต่ 60 ชั่วโมง ขึน้ ไป ซึ่งจัดโดยหน่ วยงานรัฐ
(ก่อนวันที่ 27 กันยายน 2559) ให้ ขนึ้ ทะเบียนก่อน 26 มีนาคม 2560 (รอกฎกระทรวง
ประกาศฯ)
หรื อ
4. ผู้ผ่านการอบรมของสถาบันทีผ่ ่ านการรับรองหลักสู ตรและตรงกับ หลักสู ตร
กลาง 11 หลักสู ตร

1.ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ เพือ่ ขึน้
ทะเบียนรับรองความรู้ ผู้ให้ บริการ สปาเพือ่ สุ ขภาพ
หรือนวดเพือ่ เสริมสวย และผู้ให้ บริการนวดเพือ่ สุ ขภาพ
(ปี 2547)
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2.ผู้ผ่านการอบรมในหลักสู ตรทีค่ ณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถาน
ประกอบการกลางรับรอง 645 หลักสู ตร (ก่อนวัน27 กันยายน 2559)

ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรที่คณะกรรมการ
ตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ
กลางรับรอง 645 หลักสูตร (ก่อนวันที่
หลักเกณฑ์มีผลบังคับใช้)
www.thaispa.go.th

หลักสูตรกลางที่ได้รบั การรับรอง จานวน 11 หลักสูตรจากเดิม 13 หลักสูตร
4.ผู้ผ่านการอบรมของสถาบันที่
หลักสู ตรนวดฝ่ าเท้ าเพือ่ สุ ขภาพ 60 ชั่วโมง
ผ่ านการรับรองหลักสู ตรและตรง
หลักสู ตรนวดไทย 80 ชั่วโมง
กับหลักสู ตรกลาง 11 หลักสู ตร
หลักสู ตรนวดไทยเพือ่ สุ ขภาพ 150 ชั่วโมง
หลักสู ตรผู้ดาเนินการสปาเพือ่ สุ ขภาพ 100 ชั่วโมง
หลักสู ตรผู้ให้ บริการสปาเพือ่ สุ ขภาพ 500 ชั่วโมง
หลักสู ตรการดูแลสุ ขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150 ชั่วโมง
หลักสู ตรนวดไทยเพือ่ สุ ขภาพสาหรับผู้พกิ ารทางสายตา 255 ชั่วโมง
หลักสู ตรนวดด้ วยนา้ มันหอมระเหย 150 ชั่วโมง
หลักสู ตรนวดสวีดชิ 150 ชั่วโมง
หลักสู ตรการบริการเพือ่ ความงาม 150 ชั่วโมง
หลักสู ตรผู้ให้ บริการสปาเพือ่ สุ ขภาพ 300 ชั่วโมง
หลักสู ตรนวดไทยเพือ่ สุ ขภาพ 100 ชั่วโมง ต่ อยอด 60/80 ชั่วโมง (เทียบเท่ า
หลักสู ตรนวดไทยเพือ่ สุ ขภาพ 150 ชั่วโมง)
13. หลักสู ตรนวดเพือ่ สุ ขภาพขั้นสู ง 600 ชั่วโมง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

