่ ต้
่ องปร ับต ัว
สิงที
่ ขภาพ พ.ศ.
หลัง พรบ. สถานประกอบการเพือสุ
2559 ประกาศบังคับใช้
นายแพทย ์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล
่
ผู อ
้ า
ํ นวยการกองสถานประกอบการเพือ
สขภาพ

กิจการอื่นตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง มาตรา 3 (3)
กิจการการตรวจวัดสายตาประกอบแว่ น

หลัง พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพ พ.ศ. 2559
มีผลบังคับใช้ เมื่อ 27 กันยายน 2559

ข้ อกฎหมาย

กิจ การการดูแ ลผู้ส ูงอายุ
ปลดล๊ อค กิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ

กิจการนํา้ พุเพื่อสุ ขภาพ
กิจการการดูแลผู้สูงอายุ
และผู้มภี าวะพึง่ พิง

สิ่งที่ต้ อ งปรั บ ตัวหลังจาก พรบ.ประกาศบังคับ ใช้
มาตรา 12 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ต้ องได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจาก
ผู้อนุญาต

ผู้รั บ อนุญาต

ผู้ด าํ เนิน การ

สพส.1

สพส.8

ผู้ใ ห้ บ ริก าร

มาตรา 22 ผู้ใดประสงค์จะปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้ให้ บริการ
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้ ยื่นคําขอขึ ้นทะเบียน
เป็ นผู้ให้ บริการต่อผู้อนุญาต

สพส.12

มาตรา 20 ผู้ใดประสงค์จะปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้ดําเนินการใน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้ องได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้ดําเนินการจาก
ผู้อนุญาต
มาตรา 29 ผู้ด าํ เนิน การ มีหน้ าที่
(1) จัดทําคูม่ ือปฏิบตั ิงาน
(2) ควบคุมการใช้ เครื่ องมือให้ ได้ มาตรฐาน
(3) บันทึกข้ อมูลสุขภาพและคัดกรองผู้รับบริ การ
(4) ควบคุมดูแลผู้ให้ บริ การปฏิบตั ิตามคูม่ ือการปฏิบตั งิ านอย่างเคร่งครัด
(5) จัดให้ มีมาตรการดูแลความปลอดภัย
(6) ควบคุมดูแลมิให้ มีการลักลอบค้ าประเวณี
(7) ห้ ามมิให้ มีการจําหน่ายหรื อเสพเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หรื อยาสูบ
(8) ห้ ามมิให้ ยินยอมหรื อปล่อยปละละเลยให้ มีการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(9) ห้ ามมิให้ ผ้ มู ีอาการมึนเมา หรื อครองสติไม่ได้ เข้ ามาในระหว่างเวลาทําการ
(10) ห้ ามมิให้ มีการนําอาวุธเข้ ามาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

บูร ณาการร่ วมกับ หน่ วยงานที่เ กี่ยวข้ อ ง

กิจการสปาและนวดเพื่อสุ ขภาพ

* กรมการท่องเที่ยว
* กระทรวงพาณิ ชย์
* กระทรวงแรงงาน

กิจการ
การดูแลผู้สูงอายุและผู้มภี าวะพึง่ พิง

* กรมกิจการผูส้ ู งอายุ
* กรมส่ งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิ่น
(มหาดไทย)
* สวางคนิเวศ สภากาชาดไทย

กิจการนํา้ พุเพื่อสุ ขภาพ

* กรมการท่องเที่ยว

* กรมอนามัย
* สมาคมสปาไทย
* สมาพันธ์สปาไทย
* สโมสรนํ้าพุร้อนไทย
* กรมควบคุมมลพิษ
* กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

กิจการ
การตรวจวัดสายตาประกอบแว่ น

* กรมอนามัย
* ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
* สมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์แห่งประเทศไทย
* สมาคมส่ งเสริ มวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย

การขับ เคลื่อ นตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อ สุข ภาพ พ.ศ. 2559

สถานประกอบการ
เพื่อ สุข ภาพ

ผู้บ ริโ ภค
ได้ รั บ การคุ้ม ครอง
มีคุณภาพมาตรฐาน

Wellness Hub

สร้ างงาน สร้ างรายได้

ได้ รั บ การยกระดับ สากล

การขออนุญาตตามกฎหมาย มาตรา 3(1) (2)
ขึน้ ทะเบียนขอใบอนุญาต On Line QR Code
สถานประกอบการเพื่อ สุข ภาพ
ผู้ด าํ เนิน การ ผู้ใ ห้ บ ริก าร สถาบัน

การยกระดับ คุณภาพสู่ส ากล
นวดไทย มรดกโลก
Nuadthai Premium
Thai world class spa (Platinum Gold Silver)

กิจ การอื่น ตามที่ก าํ หนดในกฎกระทรวง มาตรา 3(3)
กิจ การการดูแ ลผู้ส ูงอายุแ ละผู้ม ีภ าวะพึ่งพิง
กิจ การนํา้ พุเ พื่อ สุข ภาพ
กิจ การการตรวจวัด สายตาประกอบแว่ น

