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กฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมและการชําระค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๒ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้กําหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา
(ก) พื้นที่การให้บริการ
ฉบับละ
๑,๐๐๐ บาท
ไม่เกินหนึ่งร้อยตารางเมตร
(ข) พื้นที่การให้บริการเกินหนึ่งร้อยตารางเมตร
แต่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร
ฉบับละ
๓,๐๐๐ บาท
(ค) พื้นที่การให้บริการเกินสองร้อยตารางเมตร
แต่ไม่เกินสี่ร้อยตารางเมตร
ฉบับละ
๖,๐๐๐ บาท
(ง) พื้นที่การให้บริการเกินสี่ร้อยตารางเมตร
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพประเภทกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
หรือเพื่อเสริมความงาม
(ก) พื้นที่การให้บริการ
ไม่เกินหนึ่งร้อยตารางเมตร
ฉบับละ
๕๐๐ บาท
(ข) พื้นที่การให้บริการเกินหนึ่งร้อยตารางเมตร
แต่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร
ฉบับละ
๑,๕๐๐ บาท
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(ค) พื้นที่การให้บริการเกินสองร้อยตารางเมตร
แต่ไม่เกินสี่ร้อยตารางเมตร
(ง) พื้นที่การให้บริการเกินสี่ร้อยตารางเมตร
(๓) ใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการ
(๔) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๓,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท

ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตาม (๑) หรือ (๒)
ฉบับละ
๓๐๐ บาท

(๕) ใบแทนใบอนุญาตตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
(๖) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
ครั้งละ
๓๐๐ บาท
(๗) ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี
สําหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตาม (๑)
ปีละ
๑,๐๐๐ บาท
(๘) ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี
สําหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตาม (๒)
ปีละ
๕๐๐ บาท
ข้อ ๒ การคํ า นวณพื้ น ที่ ก ารให้ บ ริ ก ารของสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพตามข้ อ ๑
ให้คํานวณตามแบบแปลนแผนผังแสดงพื้นที่การให้บริการของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้ยื่นไว้
พร้อมกับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพชําระค่าธรรมเนียม
การประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปีในปีแรก พร้อมกับการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
และให้ถือว่าวันที่ชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นวันครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปีในปีต่อ ๆ ไปตลอดระยะเวลาที่ยังประกอบกิจการอยู่
เมื่อผู้อนุญาตได้รับชําระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ผู้อนุญาตออก
หลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้รับอนุญาตตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนดภายในสามวันนับแต่
วันที่ได้รับชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ข้อ ๔ ผู้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งแสดงหลั ก ฐานการชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มการประกอบกิ จ การ
สถานประกอบการเพื่อ สุ ข ภาพรายปีไ ว้ ใ นที่เ ปิ ด เผยและมองเห็ น ได้ ชั ด เจน ณ สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพนั้น
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ข้อ ๕ การยื่นคําขอชําระค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
(๒) ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๓) สถานที่ อื่ น ตามที่ อ ธิ บ ดี กํ า หนดโดยประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา โดยคํ า นึ ง ถึ ง
การอํานวยความสะดวกและการลดภาระแก่ผู้ยื่นคําขอ
การยื่ น คํ า ขอตามวรรคหนึ่ ง ผู้ ยื่ น คํ า ขออาจยื่ น คํ า ขอผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
คํ า ขอชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามแบบที่ อ ธิ บ ดี กํ า หนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดค่าธรรมเนียมและ
การชําระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติโดยอาจ
กําหนดให้ แตกต่า งกั น โดยคํานึ งถึง ประเภทและขนาดของสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพที่กําหนดไว้ ใ น
ใบอนุญาตด้วยก็ได้ และมาตรา ๑๒ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
บัญ ญัติใ ห้การชําระค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพและการชํ าระ
ค่ า ธรรมเนี ย มการประกอบกิ จ การสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพรายปี เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

