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ค าน า 
 

 คู่มือพัฒนาธุรกิจสปาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคคลทั่วไปที่สนใจที่ต้องการประกอบธุรกิจสปาอย่าง
มีคุณภาพ ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจสปาที่ด าเนินการอยู่แล้ว และสนใจยกระดับพัฒนาตนเองเข้าสู่
มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ ภายในเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบด้วย ความรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจสปา กระบวนการจัดตั้งธุรกิจสปา และแนวทางการ
ยกระดับธุรกิจสปาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการและ/ หรือผู้ที่
สนใจสามารถศึกษาพร้อมจัดเตรียมเอกสารด้วยตนเองก่อนจะยื่นขอเข้ารับรองมาตรฐานบริหารจัดการ
ธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์ได้ ผลการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานนี้ ไปสู่จะน าไปสู่การยกระดับศักยภาพ
การด าเนินธุรกิจให้ก้าวเดินอย่างม่ันคง เพ่ือการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
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ความรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจสปา 
 

ภาพรวม สถานการณ์ และแนวโน้มการแข่งขัน 

 

ธุรกิจสปาเป็นธุรกิจบริการที่มีความส าคัญที่สามารถสร้างงานและรายได้จ านวนมากให้กับ
ประเทศ ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มในอนาคตที่ดี เนื่องจากเป็นกิจกรรมบริการที่ได้รับ
ความนิยมทั้งในกลุ่มลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ   อีกทั้งยังได้รับประโยชน์จากการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภาครัฐ  ขนาดมูลค่าตลาดของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยมีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าตลาดเท่ากับ 3,469 ล้านบาท เทียบกับปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีมูลค่า
ตลาดเท่ากับ 3,117 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น   ร้อยละ 11.27 และจากการคาดการณ์แนวโน้มตลาดบริการ
สุขภาพของหน่วยงาน SpaFinder® Wellness ระบุว่าตลาดสปาทั่วโลกมีรายได้ประมาณ 73,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2555 ขยายตัวร้อยละ 20 โดยตลาดสปาที่ขยายตัวสูงสุดคือเอเชีย โดยมีรายได้
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี ปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ธุรกิจนี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจากแนวโนมเกี่ยวกับ
ความใสใจตอสุขภาพที่เพ่ิมสูงขึ้นในกลุมชนชั้นกลาง จึงเปนโอกาสใหธุรกิจสปาและนวดเพ่ือสุขภาพขยาย
เขาสูตลาดระดับกลาง ซึ่งมทีั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่พ านักอยูในประเทศไทย รวมถึงกลุมนักทองเที่ยว
ที่มีก าลังซื้อระดับปานกลางขึ้นไป  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผูประกอบการธุรกิจสปาและนวดเพ่ือสุขภาพสวนใหญเปนคนไทย     
โดยเปิดด าเนินการในเมืองใหญหรือยานธุรกิจ ตามแหล่งท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก             
มีพนักงานให้บริการเฉลี่ยประมาณ 1-5 คน เป็นธุรกิจที่มีภาวะแข่งขันค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการหันมา
ด าเนินธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 - 20 ต่อปี นอกจากผู้ประกอบการรายใหม่แล้ว โดยเปิดบริการตามแหล่ง
ชุมชน เช่น ตลาดหมู่บ้านขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าใกล้แหล่งท่องเที่ยวไปจนถึงเปิดบริการใน
สถานที่ค่อนข้างหรูหรา เช่น โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น ถึงแม้สปาจะมีจุดแข็งหลายประการ แต่พบว่าปัญหา
ที่ส าคัญเกี่ยวกับภาพลักษณ์ในทางลบของการให้บริการ มีการให้บริการในลักษณะแอบแฝงการค้าบริการ
ทางเพศในกิจการของตน รวมถึงมีข้อจ ากัดเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ มักเกิดปัญหาการแย่ง
ซื้อตัวบุคลากรที่มีความสามารถและความรู้ระหว่างผู้ประกอบการในประเทศด้วยกันเอง ส่งผลให้
ผู้ประกอบการที่เปิดธุรกิจสปาจึงยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้มากกว่าที่ควรจะเป็น หรือต้องปิดตัวเองไป
หลายราย   

แนวทางที่จะช่วยให้ธุรกิจด าเนินกิจการไปได้ คือ การพัฒนาที่มุ่งเน้นไปที่การบริการที่ดี             
ได้มาตรฐาน และมีจุดเด่นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านการตกแต่งสถานที่ให้ดูสะอาดสวยงาม สบายตา 
สถานที่ตั้งมีที่จอดรถสะดวก ไปมาง่าย มีบริการที่หลากหลายให้ลูกค้าเลือก การต้อนรับของพนักงานที่
สุภาพเรียบร้อย การนวดได้คุณภาพตามมาตรฐาน การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการยกระดับ
สถานประกอบการเข้าสู่มาตรฐานต่างๆ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองได้จนเกิดเป็นบริการ
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ที่ดี เป็นที่ยอมรับกับผู้ใช้บริการ ท าให้เกิดการใช้ซ้ าและบอกต่อ และน าไปสู่รายได้และความมั่นคงของ
ธุรกิจต่อไป 

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสปาเพื่อสุขภาพ 

  

ความหมายของการสปาเพื่อสุขภาพ 

 สปาเพ่ือสุขภาพ หมายถึง บริการที่เกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบ าบัดด้วย
น้ าและการนวดร่างกายเป็นหลักประกอบกับบริการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงอีกอย่างน้อยสาม
อย่าง เว้นแต่เป็นการด าเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือ การอาบน้ า  
นวดหรือ อบตัวที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ า นวด หรือ อบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
 สมาคมไอสปา (International Spa Association: ISPA) ได้ให้ความหมายของสปาไว้ว่า หมายถึง
สถานที่ให้บริการที่ล้วนเสริมสร้างสุขภาพกาย จิตใจและจิตวิญญาณที่ดี (Spas are places devoted to 
overall well-being through a variety of professional services that encourage the renewal 
of mind, body and spirit) 

ดังนั้น ธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ หมายถึง กิจการหรือสถานประกอบการที่เปิดสถานบริการ ที่
เกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพทั้งสุขภาพกาย จิตใจและจิตวิญญาณ ด้วยวิธีการบ าบัดด้วยน้ าและ
การนวดร่างกายเป็นหลักประกอบกับบริการอ่ืนๆ เช่น การนวด อาหารและเครื่องดื่ม ออกก าลังกาย          
ฝึกสมาธิ เป็นต้น  
 

องค์ประกอบของสปาเพื่อสุขภาพและความงาม1 
The International Spa Association (ISPA) ได้ให้ค านิยามของ สปาเพ่ือสุขภาพและความงาม         

ควรประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 10 ประการ ได้แก่ 
1. น้ า (Water) สามารถน าไปใช้ได้หลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกสปา  โดยน ามาเป็น

ส่วนประกอบในการบริการและการตกแต่งสถานที่ 
2. การบ ารุง (Nourishment) เช่น อาหารสุขภาพ เครื่องดื่มสมุนไพร 
3. การเคลื่อนไหวและการออกก าลังกาย (Movement, Exercise & Fitness) การเคลื่อนไหวใน

ท่าทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆกัน สร้างความกระปรี้กระเปร่า เพ่ิมพลังงาน เช่น การออกก าลังกาย
แบบต่างๆ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 

4. การนวด (Touch and Massage) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญ การนวดการ
สัมผัสที่สื่อสารความรู้สึกต่าง ๆ ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นผ่อนคลาย และบ าบัดอาการปวดเมื่อย 
                                                 
1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. (2559) เอกสารความรู้ ผู้ด าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ: บริษัทเอ็ม

เอส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด. 



3 
 

5. การบ าบัดร่างกาย  จิตใจ และจิตวิญญาณ  (Body, Mind & Spirit) กิจกรรมสุขภาพที่        
บูรณาการระหว่างความส าพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างกาย ความคิด  จิตใจและจิตวิญญาณกับ
สภาพแวดล้อม 

6. ศาสตร์ด้านความงาม (Aesthetics) การบ ารุงรักษาความงามกับกระบวนการที่ใช้ผลิตภัณฑ์
พืชพรรณธรรมชาติ สมุนไพรต่างๆ ที่มีผลกับร่างกายมนุษย์ 

7.  สถานที่ตั้ ง  (Environment)  ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี  สภาพภูมิอากาศที่
เหมาะสม การออกแบบตกแต่งรูปแบบบรรยากาศดี ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย 

8. การแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม (Art, Culture & Social) เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่สร้าง
ความสุนทรีย์และประทับใจในเวลาที่ได้พักผ่อน และมีสังคมท่ีดีกับมิตรสหาย 

9. เวลา และจังหวะของชีวิต (Time, Space, Rhythms) ตระหนักถึงการใช้เวลาและจังหวะชีวิต
ที่ได้ดูแลสุขภาพให้แก่ตนเอง มีเวลาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพโดยสอดคล้องกับวงจรธรรมชาติ 

10. ระบบการบริหารจัดการที่ดี (Management and Operation System) มีการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ 
 

ประเภทของสปา 
           องค์กรสปาระหว่างประเทศ ( International Spa Association: ISPAEurope) จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมสปา ได้แบ่งธุรกิจสปาออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1. Destination Spa 
 สถานบริการสปาที่ให้บริการด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพด้วยบริการสปาโดยเฉพาะ สปา
ประเภทนี้จะมีบริการห้องพักและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆส าหรับผู้ใช้บริการอย่างครบวงจรโดย
ผู้ใช้บริการจะต้องเข้าพักและร่วมกิจกรรมภายใต้โปรแกรมที่สถานบริการจัดเตรียมไว้ เช่น โปรแกรมคลาย
ความเครียด โปรแกรมท าสมาธิและดูสุขภาพจิต เป็นต้น 

2. Resort / Hotel Spa 
 สถานบริการสปาในรีสอร์ตหรือโรงแรม ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่พักตากอากาศที่มีความสวยงาม
ตามธรรมชาติ เช่น ริมทะเล ภูเขา บ่อน้ าร้อน สปาประเภทนี้เกิดข้ึนเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการผ่อน
คลายความตึงเครียดด้วยบริการสปา นอกเหนือจากการใช้บริการห้องพักของรีสอร์ตหรือโรงแรมนั้นๆ 

3. Day Spa / City Spa 
 สถานบริการสปาที่มีรูปแบบการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ขั้นตอนการบริการไม่ยุ่งยาก 
สามารถใช้บริการในระหว่างวันได้โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าพัก ที่ตั้งของสปาประเภทนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมือง
ใหญ่ หรือย่านธุรกิจส าคัญๆ ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย เน้นการให้บริการนวดเสริมความงาม และ
การผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยน้ ามันหอมระเหย สปา ประเภทนี้ได้รับความนิยมมากในกลุ่มผู้ใช้บริการ
ที่มีเวลาน้อย หรือผู้ที่ท างานอยู่ในเมือง 
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4. Medical Spa 
 สถานบริการสปาที่มีการบ าบัดรักษาควบคู่กับศาสตร์ทางการแพทย์  และใช้เครื่องมือแพทย์
บางอย่าง อยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มักอยู่ในสถานรักษาพยาบาล เช่น 
โรงพยาบาล คลินิก เป็นต้น 

5. Mineral Spring Spa 
 การให้บริการสปาตามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นบ่อน้ าแร่ หรือน้ าพุร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

6. Club Spa 
 สถานบริการสปาที่มีการผสมผสานกับการออกก าลังกายเพ่ือบริการสมาชิกที่ต้องการผ่อน
คลายหลังจากออกก าลังกาย 

7. Cruise Ship Spa 
 สถานบริการสปาบนเรือส าราญผสานกับการออกก าลังกาย และการจัดเตรียมอาหารเพ่ือ
สุขภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความสุขสบาย และรู้สึกผ่อนคลายในระหว่างการเดินทาง 
 นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการมาตรฐานฝ มือแรงงาน สาขาสถานบริการ ส งเสริมสุขภาพ          
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานไดจ าแนกสปาตามองคความรูที่มาประยุกตใช เปน 3 ประเภท
ใหญ คือ 

1. สปาแบบตะวันตก (Western Spa)  
  เปนสถานที่ที่ใหบริการสุขภาพดวย น้ าเปนหลัก โดยมาตรฐานการใหบริการแนวเดียวกับ
ประเทศในแถบทวีปฝงตะวันตก  

2. ไทยสบาย หรือ ไทยสัปปายะ (Thai Spaya) 
  เปนสถานที่ที่ใหบริการสุขภาพองครวมแบบไทยเน้น การอบสมุนไพร การใชลูกประคบ และ
การนวดไทย ค า วา “สบาย” มาจากค าภาษาบาลีวา สัปปายะ ซึ่งแปลวาสถานหรือบุคคลซึ่งเปนที่สบาย
เหมาะกัน เกื้อกูลหรือเอ้ืออ านวย โดยเฉพาะที่ชวยเกื้อกูลแกการบ าเพ็ญและ ประคับประคอง รักษาสมาธิ 

3. ไทยสปา (Thai Spa) 
  มีลักษณะการใหบริการคลายกับสปาแบบ ตะวันตก แตมีการประยุกตภูมิปญญาทาง
ตะวันออกและภูมิปญญาไทยเขาสูการบริการในสถานที่เดียวกัน 

 
เอกลักษณ์ของสปาไทย 
ถึงแม้ว่าสปาจะมีต้นก าเนิดมาจากต่างประเทศ ภายหลังการเผยแพร่เข้าในประเทศไทยเมื่อ

ประมาณ 20 ที่ผ่านมา และมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นรูปแบบการให้บริการที่เป็น
เอกลักษณ์ของไทย ที่ผสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพทั้งการนวด 
สมุนไพรและอาหารเพ่ือสุขภาพเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุขได้ยกตัวอย่างการพัฒนาเอกลักษณ์สปาไทยไว้  3 แบบ ได้แก่ 
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1. อัตลักษณ์ไทยสัปปายะ 
 เป็นธุรกิจปสปาที่ใช้วิถีการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวมอย่างไทย โดยผสมผสาน
การบริการทางหัตถบ าบัด วารีรบ าบัด สุคนธบ าบัด โภชนบ าบัด การออกก าลังกาย และการท าสมาธิ
บ าบัด เพ่ือให้เกิดความสมดุลของธาตุเจ้าเรือนทั้ง 4 ในร่างกาย ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม และธาตุไฟ 
ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพจิตใจให้แข็งแรง การจัดองค์ประกอบของสปาที่ครอบคลุมทั้งรูป (การจัด
บรรยากาศและสถานที่ให้บริการ) รส (การบริการด้วยอาหารสมุนไพรและน้ าสมุนไพร) กลิ่น (การบ าบัด
ด้วยกลิ่นน้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย) เสียง (การบรรเลงเสียงดนตรีไทยที่ไพเราะ) และสัมผัส (การ
นวดไทย)  

2. อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา 
 เป็นธุรกิจสปาที่มีการน าศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีของไทยล้านนามาประยุกต์ใช้ในสปา 
ตั้งแต่แนวคิด การออกแบบ โครงสร้าง การตกแต่ง วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ การแต่งกาย ดนตรี เสียง
ธรรมชาติ พืชหอม สมุนไพร การนวดพ้ืนบ้าน พิธีกรรม ความเชื่อ ต านานและนิทาน เพ่ือสร้างเอกลักษณ์
ให้มีความโดดเด่นของธุรกิจ การจัดองค์ประกอบของสปาที่ครอบคลุมทั้งรูป (สถาปัตยกรรมภายในและ
กายนอกแบบล้านนา) เสียง (ดนตรีเฉพาะ “คีตาบ าบัดหมายเลข 1”) กลิ่นและรส (การใช้ว่านสาวหลง 
สมุนไพรและผลไม้ท้องถิ่น) สัมผัส (นวดล้านนาเอ็กโซติก: Lanna Exotic Massage) 

3. อัตลักษณ์ไทยอีสานสปา 
 เป็นธุรกิจสปาการนวดแบบอีสานผสมผสานการนวดน้ ามันหอมระเหย ซึ่งศิลปะการนวดแบบ 
“ขิดเส้น” หรือจับเส้นโดยใช้ให้แม่มือกดลงบนแนวเส้นหรือกล้ามเนื้อที่มีการตึงตัวแล้วเขี่ยตวัด
นิ้วหัวแม่มือไปด้านข้างหรือตามแนวเส้น เพ่ือให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายความตึงตัวร่วมกับเทคนิคการนวดทั้ง
การลูบ รีด คลึง ดึง ดัดและสับ เน้นการบ าบัดอาการที่เกิดจากกล้ามเนื้อ การจัดองค์ประกอบของไทย
อีสานสปาครอบคลุมทั้งรูป (เฮือนอีสาน ตกแต่งด้วยวัสดุธรรชาติ ผ้าขาวม้า ผ้าทอมือ) รส (เครื่องดื่มจาก
สมุนไพรท้องถิน่ เช่น หมาน้อย ผลมะเม่า ก าลังเสือโคร่ง) กลิ่น (ดอกสเลเต หรือมหาหงส์ และสมุนไพรให้
กลิ่นหอม) เสียง (จังหวะดนตรีอีสาน พิณ แคน โหวต ปี่ไสลและโปงลาง) และสัมผัส (นวดขิดเส้น และการ
ลูบ รีด ขิด คลึง ดึง ดัด สับ) 

 
การบริการในสปาเพื่อสุขภาพ 

 ส าหรับบริการอ่ืนที่ก าหนดในกฏกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการก าหนดบริการอ่ืนในกิจการสปา 
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่  28  เมษายน 2560 
มีดังนี ้

(1) การขัดผิวกาย   (2) การขัดผิวหน้า 
(3) การใช้ผ้าห่มร้อน   (4) การท าความสะอาดผิวกาย 
(5) การท าความสะอาดผิวหน้า  (6) การท าสมาธิ 
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(7) การนวดหน้า    (8) การบริการอาหารหรือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
(9) การบ ารุงผิวกาย   (10) การบ ารุงผิวหน้า 
(11) การประคบด้วยความเย็น  (12) การประคบด้วยหินร้อน 
(13) การปรับสภาพผิวหน้า  (14) การแปรงผิว 
(15) การพอกผิวกาย   (16) การพอกผิวหน้า 
(17) การพันตัว    (18) การพันร้อน 
(19) การอบซาวน่า   (20) การอบไอน้ า 
(21) การอาบด้วยทรายร้อน  (22) ชิบอล 
(23) ไทเก็ก    (24) ไทชิ 
(25) พิลาทิส    (26) ฟิตบอล 
(27) โยคะ    (28) ฤาษีดัดตน 
(29) แอโรบิก 
รายละเอียดของบริการอ่ืนตามกฎหมายบางชนิด ดังนี้ 
• แอโรบิค (Aerobic) คือ การออกก าลังกายเพ่ือเผาผลาญไขมันในร่างกายโดยการใช้งาน

กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ประโยชน์ของกานเต้นแอโรบิคจะช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจร้อยละ 50-90 
• ฟิตบอล (Fit Ball)  ฟิตบอลเป็นการออกก าลังกายที่จะช่วยเน้นการบริหารส่วนบนร่างกาย 

ตั้งแต่ไหล่ หน้าท้อง แผ่นหลังไปจนถึงต้นขา สะโพก และบั้นท้าย   การควบคุมแรงดีดกลับของลูกบอล
ขณะเล่นจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ เพ่ิมประสิทธิภาพการทรงตัว  และการท างานของ
อวัยวะแต่ละส่วนให้สัมพันธ์กัน 

• ชิบอล (Chi Ball)  ประยุกต์ขึ้นจากความสมดุลของหยิน-หยาง  หัตถโยคะ การท าสมาธิ โดย
มีอุปกรณ์คือ ลูกบอลนุ่มๆ ขนาดเส้นรอบวง 15 เซนติเมตร  ปัจจุบันภายในลูกบอลจะบรรจุกลิ่นหอมลง
ไปด้วย ประโยชน์ของชิบอล  ช่วยปรับสมดุลและเพ่ิมพลังให้แก่ร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ ช่วยให้พลัง
ไหลผ่านส่วนต่างๆของร่างกาย ปรับสมดุลอย่างช้าๆพร้อมกับท าให้รู้สึกสงบและผ่อนคลาย   และช่วยเพ่ิม
ความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อบริเวณซี่โครงและกระบังลม ช่วยลดน้ าหนัก กระชับส่วนบริเวณบั้นเอว และ
สะโพก 

• พิลาทิส (Pilates) หลักการเล่นฟิลาทิสจะเน้นการออกก าลังกายกล้ามเนื้อให้ยืดหยุ่น กระชับ 
และแข็งแกร่ง เป็นการผสมผสานการสร้างพลังให้แก่ร่างกายกับการมอบความสงบคืนสู่จิตใจ ช่วยให้
กล้ามเนื้อกระชับสวยงามแบบนักเต้นร า และมีบุคคลิกท่วงท่างดงามเป็นการออกก าลังกายแนวใหม่ที่นิยม
ในหมู่ดาราอย่าง มาดอนน่า และซาราห์ เจสซิก้า ปาร์คเกอร์ หากเล่นต่อเนื่องครึ่งชั่วโมงเป็นประจ า จะ
ช่วยให้หลอดเลือดหัวใจ ปอด และกระดูกสันหลังแข็งแรง 

• ไทชิ (Tai Chi)  เป็นศิลปะการต่อสู้แบบจีน โดยฝึกความสัมพันธ์ระหว่างการหายใจลึกๆ กับ
การเคลื่อนไหวท่วงท่าของร่างกายช้าๆ ให้เป็นการท างานประสานกันระหว่างกายกับจิต 
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• การท าสมาธิ (Meditation) คือการฝึกปฏิบัติทางด้านจิตใจ โดยสามารถฝึกได้หลากหลายวิธี 
เช่นก าหนดลมหายใจ การเดินจงกลม การท าจิตให้ว่าง ประโยชน์คือ ช่วยลดความเครียด และคลายความ
อ่อนล้า อีกท้ังยังส่งเสริมสุขภาพให้ทั่วทั้งร่างกาย 

• โยคะ (Yoka)  เป็นศาสตร์ของฮินดูโบราณ ซึ่งประกอบไปด้วยการก าหนดลมหายใจ การยืด
และเหยียดอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยมีท่าทางต่างๆที่ช่วยในการเพ่ิมการไหลเวียน เพ่ิมความ
ยืดหยุ่น และความแข็งแรงของร่างกาย  โดยยึดหลักความสมดุลกันระหว่างร่างกาบและจิตใจ 

• การอบซาวน่า ห้องซาวน่าจะมีลักษณะเหมือนกระท่อมที่ท าด้วยไม้สนเป็นท่อน ๆ หรือเป็น
แผลงที่ซ้อนกันโดยมีเส้นใยแก้วใช้เป็นตัวฉนวน เพ่ือป้องกันความร้อนไม่ให้ออกไปนอกห้อง และช่วยรักษา
อากาศร้อนในห้องให้แห้งอยู่ตลอดเวลา  ภายในห้องจะมีชั้นต่างระดับที่ท าด้วยไม้สนส าหรับนั่งพักขณะอยู่
ในห้องซาวน่า จะให้ความร้อนแบบแห้ง โดยไม้สนจะช่วยดูดจับความหนาแน่นที่เกิดจากความร้อนในห้
หองซาวน่า  ในห้องซาวน่าจะมีถังใส่น้ าไว่เพ่ือใช้ราดก้อนหินที่อยู่บนเตา ซึ่งท าให้เกิดเป็นไอน้ า อุณหภูมิ
ของซาวน่าอยู่ระหว่าง 50-80 เซนเซียส 

• การอบไอน้ า การอบไอน้ าจะให้ความร้อนแบบเปียก อุณหภูมิสูงสุดของทรีทเม้นท์อบไอน้ า 
คือ 45 องสาเซนเซียส ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าประมาณร้อยละ 92-97 แบ่งได้ 2 แบบ ได้แก่ แบบตู้อบไอ
น้ า  (Steam Cabinets)  แบบห้องอบไอน้ า  (Steam Room) 

• สปาหิน คือ สปาแบบที่ใช้ความร้อนจากก้อนหินช่วยในการคลายกล้ามเนื้อเราสามารถท าเอง 
ได้ที่บ้าน โดยสามารถหาซื้อก้อนหินชนิดที่น ามาประคบนี้ได้ จากร้านขายอุปกรณ์สปา หรือจะเป็นหินที่
เก็บมาจากชายทะเลก็ได้ แต่ต้องเลือกที่มีลักษณะกลมเรียบ ไม่มีรอยขรุขระและเนื้อละเอียดพอสมควร 
ขนาดก็ไม่ควรใหญ่เกินหนึ่งฝ่ามือ  

  
ปัจจัยส าคัญในการเปิดธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ 
 

 สิ่งท่ีต้องท าก่อนการเปิดธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ 
 ผู้ที่จะท าธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพจ าเป็นต้องส ารวจความพร้อมของตนเองก่อนการเปิด ในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
 มีใจรักในการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จริงใจ มีความอดทน และพูดจาไพเราะ 
 มีความสนใจในเรื่องสุขภาพ 
 มีศีลธรรม และสัมมาอาชีวะ 
 ควรมีพื้นฐานความรู้ด้านการสปา หรือผ่านการอบรมการสปาเพ่ือสุขภาพ  
 มีทัศนะคติที่ดีต่อการสปาเพื่อสุขภาพ 
 มีเงินลงทุนและเงินหมุนเวียน 
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2. สถานประกอบการและท าเลที่ตั้ง  
 ตั้งอยู่ในสถานที่เหมาะสม เข้าถึงสะดวก ต้องไม่ติดต่อกับสถานบริการ 
 จัดสถานที่เหมาะสม มีบรรยากาศผ่อนคลาย โล่งโปร่งสบาย อากาศถ่ายเทสะดวก 

สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปราศจากสิ่งรบกวน เงียบสงบ  
 ตกแต่งสถานที่ควรใช้โทนสีและสิ่งของที่เป็นธรรมชาติ 
 จัดสถานที่สัดเป็นส่วน ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว แต่ไม่ควรมิดชิดมากเกินไป และ

ควรมีแสงสว่างพอสมควร 
3. อุปกรณ์ส าคัญท่ีจ าเป็นต้องมี 

 เครื่องมือและอุปกรณ์ ได้แก่ เตียงนวด เตียงนวดฝ่าเท้า ตู้อบฆ่าเชื้อ ตู้อบผ้าร้อน 
ตู้อบซาวน่า ไม้กดจุด ราคาข้ึนอยู่กับขนาดและคุณภาพ  

 เครื่องใช้ ได้แก่ เสื้อพนักงาน เสื้อและกางเกงลูกค้า ผ้าปูเตียง ปลอดหมอน ผ้าขนหนู
ขนาดต่างๆ ขึ้น ภาชนะแบ่งผลิตภัณณ์ ฯลฯ กับขนาดและคุณภาพวัสดุนั้นๆ  

 วัสดุที่ใช้ ได้แก่ ครีม น้ ามัน สมุนไพรขัดพอก ฯลฯ ราคาขึ้นกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
4. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

 การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งธุรกิจ 
 ภาษีและประกันสังคม 
 การข้ึนทะเบียนผู้ให้บริการกับกระทรวงสาธารณสุข 
 การขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 การขอใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 
สิ่งท่ีต้องรู้และใส่ใจในการท าธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ 

  วางแผนท าธุรกิจให้ชัดเจนก่อน  
  สร้างแผนและความส าเร็จที่ต้องการ  
  ก าหนดอัตลักษณ์ของตนเอง 
  เข้าใจความรู้สึกของลูกค้า 
  เริ่มจากธุรกิจเล็กๆ ค่อยๆ โต 
  มีบริการให้เลือกได้หลากหลาย  
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ระยะเวลาในการคืนทุน และผลตอบแทนที่ได้รับ 

➢ ไม่เท่ากันข้ึนกับจ านวนลูกค้า โดยทั่วไปประมาณ 1-2 ปีสามารถคืนทุนได้  
➢ ตั้งต้น 3 แสนบาท ขึ้นไป ขึ้นกับขนาด การตกแต่ง ฯลฯ 

➢ อัตราค่าบริการ ตั้งแต่  800 บาท ต่อชั่วโมง ขึ้นกับสถานที่ตั้ง 

➢ ก าไรประมาณร้อยละ 40-50   

• วางแผนธุรกิจให้ชัดเจน
• ก าหนดความส าเร็จที่

ต้องการ
• ก าหนดอัดลักษณ์ของตน
• เข้าใจความรู้สึกของ

ลูกค้า
• เริ่มธุรกิจากเล็กไปใหญ่
• มีบริการให้เลือก

หลากหลาย

สิ่งท่ีต้องรู้ก่อนท าธุรกิจ
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กระบวนการจัดตั้งธุรกจินวดเพื่อสุขภาพ 
 

 ในการจัดตั้งธุรกิจสปา  มีกระบวนการส าคัญที่ผู้ประกอบการต้องด าเนินการแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก 
ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 การจัดตั้งธุรกิจ 
 ส่วนที่ 2 การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
 ส่วนที่ 3 ภาษีและประกันสังคม 
ซึ่งในแต่ละส่วนมีรายละเอียดที่ผู้ที่จะท าธุรกิจต้องท าการศึกษาให้ละเอียดเพ่ือประโยชน์ในการ

ด าเนิน ธุรกิจต่อไป 
 

ส่วนที่ 1 การจัดตั้งธุรกิจ 
  
 ธุรกิจสปาสามารถประกอบธุรกิจได้ทั้งในรูปแบบของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ธุรกิจนวด
แผนเพื่อสุขภาพจัดเป็นธุรกิจบริการ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศกระทรวงพาณิชย์2 จึงเป็นกิจการที่
ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม หากมีต้องการจัดตั้งในรูปแบบนิติบุคคล  (ห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท) ผู้ด าเนินการขอจดทะเบียนได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งวิธีการขอจดทะเบียน
จะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของธุรกิจที่ตองการจัดตั้ง ดังนี้ 
 

 
 
 

                                                 
2 กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย ์(ร้านค้า/บุคคลธรรมดา) ต้องอยู่ภายใต้ขอ้บังคับ ของประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ือง ให้ผู้ประกอบ

พาณิชยกจิต้องจดทะเบียนพาณิชย ์ฉบบัปัจจุบัน คือ ฉบบัที่ 11 พ.ศ. 2553 เช่น กิจการการผลิตและขาย หรือรับซ้ือและจ าหนายสินค้า
ต่างๆ เป็นต้น 

รูบแบบธุรกิจ

กิจการเจ้าของคนเดียว

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
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1. กิจการเจาของคนเดียว  
กิจการที่มีบุคคลเดียวเป็นผู้ลงทุนและเป็นเจาของกิจการ  ส าหรับธุรกิจที่ท าการขายสินค้า

หรือธุรกิจที่เข้าข่ายอ่ืนๆ มีหนาที่ตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับแต่วันที่ไดเริ่มประกอบ
กิจการ  หากเจาของกิจการใดฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท และปรับตอเนื่อง อีกวันละไม
เกิน 100 บาท จนกวาจะไดจดทะเบียน ในการจดทะเบียนพาณิชยตองเสียคาธรรมเนียม 50 บาท `  

2. หางหนุสวนจ ากัด  
กิจการที่มีผูลงทุนร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงกระท าการร่วมกัน เพ่ือแสวงหาก าไร และ

มุ่งหวังที่จะแบ่งผลก าไรจากการด าเนินกิจการนั้น  ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
1) หางหุนสวนสามัญ เป็นห้างหุ้นส่วนประเภทที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงท า

การค้าร่วมกัน เพ่ือแสวงหาก าไร และมุ่งหวังที่จะแบ่งผลก าไร จากการด าเนินกิจการนั้น ผู้เป็นหุ้นส่วน
สามารถลงหุ้นด้วย เงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้ ซึ่งทุกคนจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วน
อย่างไม่จ ากัด  

2) หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้จดทะเบียน มีสภาพเป็น      
นิติบุคคลตามกฎหมาย 

3) หางหุนสวนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มี หุ้นส่วน 2 ประเภท ได้แก่  
➢ หุ้นส่วนประเภทที่จ ากัดความรับผิดชอบ (Limited Partner) มีคนเดียวหรือ

หลายคนก็ได้ รับผิดชอบไม่เกินจ านวนเงินที่ตกลงจะน ามา แต่ไม่มีอ านาจจัดการห้างหุ้นส่วน  
➢ หุ้นส่วนประเภทที่ไม่จ ากัดความรับผิดชอบ (General Partner) เป็นหุ้นส่วนที่

รับผิดชอบในหนี้สินของห้างฯ โดย ไม่จ ากัดจ านวน ดังนั้น หุ้นส่วนประเภทนี้จึงมีสิทธิในการเป็นผู้การของ    
ห้างหุ้นส่วน  

3. บริษัทจ ากัด 
เป็นกิจการที่มีผู้ร่วมก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จัดตั้งเป็นประเภทนิติบุคคล มีการแบ่งทุน

ออกเป็นหุ้นมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะรับผิดชอบจ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ตนยังช าระไม่
ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือเท่านั้น และผู้บริหารนั้น ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นก็ได้ 
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จากรูปแบบธุรกิจข้างต้น สามารถเปรียบเทียบลักษณะต่างๆ จ าแนกตามจ านวนผู้เริ่มก่อตั้ง 
ผู้บริหาร ความรับผิดชอบต่อหนี้สินของกิจการ การเสียภาษี ภาระหน้าที่ ความน่าเชื่อถือ การหาแหล่ง
เงินทุน และอ านาจของผู้ประกอบการ ดังนี้ 

รายละเอียด กิจการ 
เจ้าของคนเดียว 

ห้างหุ้นส่วนสามญั ห้างหุ้นส่วนสามญัจด
ทะเบียน/ จ ากดั 

บริษัท 

จ านวนผู้เริ่มก่อตั้ง 1 คน 2 คนขึ้นไป 2 คนขึ้นไป 3 คนขึ้นไป 
ผู้บริหารงาน เจ้าของ หุ้นส่วนทั้งหมด หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 
ความรับผิดชอบต่อ
หนี้สินของกิจการ 

ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด จ ากัดเฉพาะหุ้นสว่นที่
จ ากัดความรับผิดชอบ 

จ ากัด 

การเสียภาษ ี แบบบุคคลธรรมดา 
(อัตราก้าวหน้า) 

แบบบุคคลธรรมดา  
(อัตราก้าวหน้า)  เมื่อหา้งฯ เสีย
ภาษีบุคคลธรรมดาแลว้มีการ
แบ่งปันผลก าไรให้กับหุ้นสว่น เงิน
ส่วนแบ่งก าไรที่ได้จะต้องเสียภาษี
อีกต่อหนึ่ง 

แบบนิติบุคคล 
(อัตราคงที่) 

แบบนิติบุคคล 
(อัตราคงที่) 

ภาระหน้าที ่ ไม่มี ไม่มี ท าบัญชี ส่งงบการเงิน 
เก็บรักษาบัญช ี

ท าบัญชี ส่งงบการเงิน 
ท าสมุดทะเบียนหุ้น 
จัดประชุมสามัญและ
วิสามัญผู้ถือหุ้น 

ความน่าเชื่อถือ ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง 
การหาแหล่งเงินทุน ยาก ค่อนข้างยาก ค่อนข้างยาก ง่าย 
อ านาจของ
ผู้ประกอบการ 

มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย ขึ้นอยู่กบัสัดส่วนหุ้นที่
ถือ 

ที่มา: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs โครงสร้างนักการค้ามืออาชีพ (SMART THAI BIZ) 
 

 เมื่อเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของแต่ละรูปแบบกิจการเจ้าของเดียว ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้าง
หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และบริษัทจ ากัด ดังนี้ 

รายละเอียด ข้อด ี ข้อเสีย 
กิจการเจ้าของคนเดยีว ง่าย คล่องตัว ใช้เงินน้อย เจ้าของรับผิดชอบไม่จ ากัด เสียประโยชน์ด้านภาษี 
ห้างหุ้นส่วนสามญั เส่ียงน้อยกวา่ จัดตั้งง่าย เลิกง่าย หุ้นส่วนรับผิดชอบหนี้สินอย่างไม่จ ากัด เสียภาษี

ซ้ าซ้อน 
ห้างหุ้นส่วนสามญันิตบิุคคล น่าเช่ือถือและได้ประโยชน์ทางภาษีมากกว่า หุ้นส่วนรับผิดชอบหนี้สินอย่างไม่จ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หุ้นส่วนสามารถจ ากัดความรับผิดชอบ จัดตั้งและเลิกกิจการยาก ต้องจัดท าบัญชี 
บริษัทจ ากัด ผู้ถือหุ้นไม่จ าเป้นต้องบริหารเอง สามารถขายหรือ

โอนหุ้นได้ บริษัทยังด าเนินต่อได้แม้ผู้ถือหุ้น
เสียชีวิตหรือล้มละลาย 

จัดตั้งและเลิกกิจการยาก ต้องจัดท าบัญชีค่าใช้จ่าย
สูง 

ที่มา: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs โครงสร้างนักการค้ามืออาชีพ (SMART THAI BIZ) 
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ส ำหรับธุรกิจสปำที่ด ำเนินธุรกิจด้ำนบริกำรอย่ำงเดียวจะได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
พำณิชย์ แตถำรำนมีกำรขำยสินคำอ่ืนดวย ผูลงทุนตองขอจดทะเบียนพำณิชย  ผูลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดการจัดตั้งและการขออนุญาตไดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือศึกษาข้อมูล
ในเว็บไซต์ www.dbd.go.th 
 
 เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ 

  ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ขอได้จากเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ 
www.dbd.go.th 

  ส าเนาบัตรประจ าตัว 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ประมาณ 1 ชั่วโมง มีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ 50 บาท ซึ่ง

ส าหรับสถานที่ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ดังนี้ 
➢ กรุงเทพมหานคร ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง และส านักงานเขตทุกแห่งในเขตที่ท า

การค้า 
➢ ต่างจังหวัด  เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 

 
ขั้นตอนการจดทะเบียนของหางหนุสวนสามัญนิติบุคคล และหางหนุสวนจ ากัด3  
 

 
 
 ขั้นตอนในการจดทะเบียน 

1. สมัครสมาชิกใน www.dbd.go.th   
2. กดเมนูจองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคลเข้าสู่ระบบและด าเนินการจองชื่อในกระบวนการนี้            

นายทะบียนใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที ในการตรวจสอบ  

                                                 
3 คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs โครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ (SMART THAI BIZ) 

สมัครสมาชิกใน 
www.dbd.go.th

จองเช่ือ/ จด
ทะเบียนนิตบิคุค

นายทะเบียน
ตรวจสอบ
เอกสาร

กรอกแบบฟอร์ม
ต่างๆ ส่งค าร้อง
ต่อนายทะเบยีน

เม่ือตรวจผ่าน 
พิมพ์เอกสารเพือ่

ลงลายมือช่ือ 
ประทับตราฯ

ยื่นเอกสารที่
ส านักงานใกล้

บ้าน

http://www.dbd.go.th/
http://www.dbd.go.th/
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3. เมื่อได้ชื่อที่ต้องการแล้วให้ท าการกรอกแบบฟอร์ม และส่งให้นายทะเบียนตรวจค าขอจด
ทะเบียน ซึ่งจะรู้ผลประมาณ  1-3 วัน (ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันตั้งแต่รู้ผลการจองชื่อ)  

1) ชื่อของห้างหุ้นส่วน  
2) วัตถุประสงค์ของกิจการว่าจะประกอบธุรกิจอะไร  
3) ที่ตั้งส านักงานใหญ่ ถ้ามีสาขาต้องระบุเพิ่มด้วย   
4) ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของผู้เป็นหุ้นส่วน และสิ่งที่น ามาลงหุ้น (อาจจะเป็นเงิน แรงงาน 

หรือทรัพย์สินก็ได้ แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่า ถ้าคิด เป็นเงินทุนแล้วเท่ากับจ านวนเท่าใด)  
5) ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (ต้องเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วน

สามัญนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถเป็น หุ้นส่วนผู้จัดการได้ทุกคน   
6) ข้อจ ากัดอ านาจหุ้นส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี)   
7) ตราประทบัของห้างหุ้นส่วน  

4)  เมื่อผ่านการตรวจ ให้พิมพ์เอกสารค าขอจดทะเบียนออกมา   
5)   ผู้เป็นหุ้นสว่นลงลายมือชื่อ และประทับตราของห้างหุ้นส่วน  
6)  น าเอกสารไปยื่นขอจดทะเบียนที่ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน ประมาณ 2-4 วัน   

  
 การจดทะเบียนบริษัทจ ากัด   

 
 

ขั้นตอนในการจดทะเบียน 
1. จองชื่อบริษัทที่ www.dbd.go.th คลิกที่เมนูจองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคล และ ด าเนินการ

จองชื่อ ในกระบวนการนี้ นายทะเบียนจะใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที  ในการตรวจสอบ   
2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและบริษัท โดยคลิกที่เมนู จดบริคณห์สนธิและบริษัทในวัน

เดียว และกรอกแบบฟอร์ม  
1) ข้อมูลผู้ถือหุ้น  

จองชื่อบริษัทที่ 
www.dbd.go.th

จดทะเบียนหนังสือ
บริคณห์สนธิและ

บริษัททางออนไลน์

รอนายทะเบียน
ตรวจสอบ

พิมพ์เอกสารที่จด
ทะเบียนออนไลน์

และเอกสาร
ประกอบอ่ืนๆ

ยื่นค าขอด้วยตนเอง
ที่ส านักงานใกล้บ้าน
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2) ข้อมูลกรรมการบริษัท   
3) ข้อมูลผู้ก่อการ จะต้องมีอย่างน้อย 3 คน เป็นบุคคลธรรมดา อายุ 12 ปี ขึ้นไป และต้อง

จองซ้ือหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น  
4) ทุนจดทะเบียน เป็นการจ ากัดความรับผิดชอบความเสียหายที่บริษัทอาจก่อขึ้น ในส่วนของ

ทุนจดทะเบียนจะมีส่วนที่กรอกเพ่ิมเรียกว่า เงินช าระค่าหุ้น ตามกฏหมาย ก าหนดให้ช าระอย่างน้อยร้อย
ละ 25 

5) รายละเอียดที่ตั้งส านักงานใหญ่ หากไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่เอง ต้องมีหนังสือยินยอมให้
ใช้เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่  

6) พยาน 2 คน โดยกรอก ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน วันเกิด ที่อยู่ อาชีพ  
7) ข้อมูลผู้สอบบัญชี โดยกรอกชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน  
8) อ านาจกรรมการ ระบุจ านวนกรรมการที่มีอ านาจลงชื่อแทนบริษัท และระบุว่าต้องมี             

ตราประทับหรือไม่ ถ้าเลือกต้องมีตราประทับก็จะต้องจัดท าตรายางด้วย  
9) วัตถุประสงค์เริ่มแรก เป็นการบอกขอบเขตการประกอบกิจการของบริษัท ซึ่งสามารถบอก

ได้กว้างๆ เพ่ือความคล่องตัวในการท าธุรกรรม ท าให้ไม่ต้องเสียเวลาจดทะเบียน เพ่ิมเติม แต่จะมีผลเสีย
คือเปิดโอกาสให้ผู้บริหารมีอ านาจท าธุรกรรมกว้างเกินไป และไม่ใช่สิ่งที่ถนัด ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัทได้ อีกวิธีหนึ่งคือก าหนดวัตถุประสงค์ไว้จ ากัดเท่าที่จ าเป็น และหากจะประกอบกิจการ
อ่ืนก็สามารถจดทะเบียนเพิ่มเติมได้   

3. รอให้นายทะเบียนตรวจสอบ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน   
4. พิมพ์เอกสารที่จดทะเบียนออนไลน์ และเตรียมเอกสารประกอบอื่น ๆ    

1) เอกสารแบบฟอร์มการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ที่พิมพ์ออกมาหลังผ่านการตรวจสอบ ให้
บุคคลที่มีชื่อในแต่ละหน้าลงนาม ถ้าก าหนดว่าต้องใช้ตราประทับต้องเตรียมตราประทับด้วย   

2) แบบจองชื่อนิติบุคคล ที่จองไว้ในข้อ 1 
3) ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ร่วมก่อการและกรรมการทุกคน และ       

ลงนามรับรองเอกสาร   
4) หลักฐานการช าระค่าหุ้น ที่ออกให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคน โดยจะต้องลงวันที่เป็นวันเดียวกับวันที่

ในใบรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท  
5) แผนที่แสดงที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่ใกล้เคียงโดยสังเขป   
6) ส าเนาทะเบียนบ้านที่จะใช้เป็นที่ตั้งส านักงาน  

5. ยื่นค าขอด้วยตนเองท่ีส านักงานใกล้บ้าน ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง   
ระยะเวลาในการด าเนินงาน ประมาณ 3-4 วัน   
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ส่วนที่ 2 การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
 

ความส าคัญของการขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ในสังคมไทยกิจการอาบ อบ นวดเป็นสถานที่พักผ่อน นวดเพ่ือการผ่อนคลายความเครียด  นวด

เพ่ือความบันเทิง การประกอบกิจการมักหมิ่นเหม่ไปในทางศีลธรรม รวมไปถึงมีการค้าประเวณีร่วมด้วย 
เพ่ือก ากับการประกอบธุรกิจกลุ่มนี้ รัฐถึงได้ออกกฏหมายว่าด้วยสถานบริการ โดยก าหนดให้ผู้ประกอบ
กิจการอาบ อบ นวด ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (พนักงานต ารวจ) และได้รับการ
ควบคุมดูแลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฏหมาย อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ได้จัดอยู่ในกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นั่นหมายความว่าต้องมีการขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก่อนประกอบการและได้รับการควบคุมดูแลจากเจ้าพนักงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เนื่องจากธุรกิจสปามีการจัดบริการที่คล้ายคลึงกับกิจการอาบ อบ นวด จึงเป็นกิจการที่เข้าข่าย
เป็นสถานบริการตามกฏหมายว่าด้วยการบริการ และเข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
กฎหมายว่าการสาธารณสุข ดังนั้น จึงได้มีการแก้ไขกฏหมายและออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้
ธุรกิจนวดเพ่ือสุขภาพต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายและประกาศกระทรวง ดังนี้ 

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546 
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

2. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2546 ในมาตรา 3(3) และพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.25594  
 จากกฏหมายและประกาศข้างต้น ธุรกิจนวดเพ่ือสุขภาพได้รับการยกเว้นจากฎหมายสถานบริการ 
ทั้งนี้ต้องขอรับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขก่อนเปิด
กิจการ 

                                                 
4 พระราชบัญญัตสิถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 
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  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  

ในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ผู้ประกอบการต้องติดต่อ
หน่วยงานหลัก 4 หน่วยงาน  ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากรและอ่ืนๆ  

 
 
 

 
 
 

 
         
         ผู้ประกอบการ 
 
  
 
 
 
 

ธุรกิจสปาไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะต้องโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ

ธุรกิจสปาท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจะได้รับการยกเว้นไม่
เป็นสถานบริการตามพ.ร.บ.สถานบริการ ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการ อาทิเช่น ภาษี
การใช้น้ า ฯลฯ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
เทศบาล 

ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 

กรมสรรพากร และอ่ืนๆ
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แต่ละหน่วยงานมีกิจกรรมหรือสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องด าเนินการ และรายการเอกสารหรือสิ่งที่จะ
ได้รับภายหลังการด าเนินการ ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน กิจกรรมหรือสิ่งที่ต้องท า สิ่งที่จะได้รับ 
1 ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดที่ตั้งของกิจการ 
- ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกจิการสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพ 
- ใบอนุญาตประกอบกจิการสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพ 
2 องค์การบริหารส่วน

ต าบลหรือเทศบาล 
- ขออนุญาตใช้อาคาร (ถา้มี) 
- ขอใบอนุญาตการประกอบกจิการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 

- ใบขออนุญาตใช้อาคาร 
- ใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 
3 ส านักงานพัฒนาธุรกิจ

การค้า 
- ขอจดทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีผู้ประกอบการเป็น

นิติบุคคลและยังไม่จดทะเบียนกิจการในรูปแบบ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด  

- ใบส าคัญการจดทะเบยีน และเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4 กรมสรรพากรและอื่นๆ   
 กรมสรรพากร - ขอเลขบัตรประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร - เลขบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 

 ส านักงานประกันสังคม - กรณีที่ลูกจ้าง ต้องขอเลขบัญชีนายจา้ง - ขอเลขบัญชีนายจ้าง 
 
 

ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

เมื่อติดต่อหน่วยงานและจัดเตรียมรายการเอกสารตามรายการข้างต้นแล้ว จะเข้าสู่การขออนุญาต
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ โดยติดต่อท่ี 

➢ กรุงเทพมหานคร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธาณสุข 

➢ ในส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 

เจ้าหน้าที่ชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตฯ แจ้งความประสงค์ โดยมีวิธีปฏิบัติได้ 2 แนวทาง คือ การพิจารณาจากการตรวจสถาน
ประกอบการ และ การพิจารณาโดยไม่ต้องสถานประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถท าการประเมิน
ตนเองและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก 
 

 
 
 

• ใช้แบบตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ

• ผู้ที่ได้รับมอบหมายนัดหมายและเข้าตรวจสถานประกอบการ
พิจารณาโดยการตรวจสถานประกอบการ

• ใช้แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ และจัดแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบ

• ผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาเอกสาร
พิจารณาโดยไม่ต้องตรวจสถาน

ประกอบการ
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 การพิจารณาเอกสารหลักฐาน 

 ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (สพส. 1) ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
(one stop service) ในแต่ละพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 

 ตรวจสอบหลักฐานคุณสมบัติและการรับรองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการ             
ผู้ให้บริการและผู้ด าเนินการ แล้วแต่กรณี  
➢ ตรวจสอบเลขที่ตั้งของสถานประกอบการ เวลาเปิด-ปิดบริการ ที่ชัดเจนถูกต้องตาม

ประเภทของกิจการ  
➢ ผู้ให้บริการมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

(สพส. 14)  
 เมื่อเอกสารหลักฐานตามแบบค าขอรับใบอนุญาตฯ ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ออกใบรับค า ขอ

อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  
 ผู้รับค าขอฯ แจ้งแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตาม

แนวทางในข้อ 2 ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแจ้งความประสงค์ไว้  
➢ แนวทางท่ี 1 ให้นัดหมายวัน เวลาเข้าตรวจสถานประกอบการ  
➢ แนวทางที่ 2 เจ้าหน้าที่ต้องติดตามตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากพบว่าต้องเพ่ิมเติม

เอกสารหรือปรับปรุงแก้ไข ต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากได้รับหนังสือแจ้ง  
 

ผลการพิจารณาขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  แบ่งเป็น 2 กรณี 
1. กรณีที่มีค าสั่งอนุญาต  

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ทราบ และให้มาช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและการช าระ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2560 ภายใน 60 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือ และภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับช าระค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าที่จัดท าใบอนุญาตและ
ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ เสนอผู้อนุญาตลงนาม พร้อมทั้งบันทึก
ทะเบียนประวัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและลงข้อมูลสถิติในสมุดทะเบียน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลของ
หนว่ยงาน และใบอนุญาตให้ผู้รับอนุญาต กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มาช าระค่าธรรมเนียมเมื่อครบก าหนด 
60 วัน ให้จ าหน่ายเรื่องออกจากสารระบบ 

2. เมื่อผู้อนุญาตมีค าสั่งไม่อนุญาต 
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบพร้อมทั้งเหตุผลและสิทธิ

อุทธรณ์ ภายใน 7 วัน ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวง ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งว่าไม่อนุญาต และปลัดกระทรวง พิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์  
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หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบและขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้
ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว อนึ่ง ค าวินิจฉัยของปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด  

 

ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 เอกสารประกอบการยื่นขอ มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ 9 รายการ  
 สถานที ่   ต้องเป็นไปตามที่ระบุในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศในเทศบัญบัญญัติ 
ตามท่ีระบุในหัวข้อการจัดการสุขาภิบาล/ สิ่งแวดล้อม 

 บุคลากร   แต่งกายถูกระเบียบ แต่งกายสะอาด มีป้ายชื่อติดเครื่องแบบ 

ผู้ให้บริการผ่านการข้ึนทะเบียน 

ปฏิบัติตามสุขวิทยาส่วนบุคคล 

 การให้บริการ  ไม่ฝ่าผืนกฏหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 
แสดงรายการให้บริการและอัตราค่าบริการอย่างเปิดเผย 
บริการตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน 
แสดงเวลาเปิดและปิดอย่างชัดเจน 
ควบคุมการให้บริการน้ าอย่างปลอดภัยไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อ 

 

1. เอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ (กรณีนิติบุคคล ต้องเป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลตามที่
ระบุในหนังสือบริคนห์สนธิ) อย่างละ 1 ฉบับ 

 ส าเนาบัตรประชาชน      
 ส าเนาทะเบียนบ้าน      
 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)     

 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (หนังสือบริคนห์สนธิ) พร้อมส าเนา
บัญชีผู้ถือหุ้น วัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล (กรณียื่นในนามนิติ
บุคคล)       

 ใบมอบอ านาจ (กรณีผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลมอบหมายให้บุคคลอ่ืนท าแทนตน) 
ต้องยื่นส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบ  

2. เอกสารหลักฐานสถานที่ที่ตั้งสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ อย่างละ 1 ฉบับ 

 แผนที่แสดงบริเวณท่ีตั้งสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 แบบแปลนหรือแผนผังสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ยื่นค าขอฯ ที่สามารถค านวณ
พ้ืนที่ได้ 
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 เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร กรณีผู้ยื่นค าขอไม่ใช่เจ้าของอาคารหรือสถานที่ตั้ง 
ต้องมีสัญญาเช่าหรือหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของอาคารหรือหนังสือแสดง
กรรมสิทธิ์ 

3. เอกสารหลักฐานผู้ให้บริการ  
 บัญชีรายชื่อผู้ให้บริการ ประกอบด้วย ส าเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ 

ส าเนาบัตรประชาชนผู้ให้บริการ และหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-
สกุล ทะเบียนสมรส ของผู้ให้บริการทุกคนๆ ละ 1 ชุด 

4. เอกสารหลักฐานผู้ด าเนินการสปา 
  แบบแสดงความจ านงเป็นผู้ด าเนินการกิจการสปา พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น

ผู้ด าเนินการ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ด าเนินการ หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น 
ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส 

 
ผู้ประกอบกำรสำมำรถศึกษำและดำวน์โหลดเอกสำรได้จำกเว็บไซต์ www.thaispa.go.th หรือ

ติดต่อขอรับเอกสำรต่ำงๆ ได้ที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaispa.go.th/
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ผู้ประกอบการย่ืนค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  สพส   

เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถ กต้อง

เอกสารครบถ้วน ละถ กต้อง

    บบ อร์ม  

ภ มิภาค : 
ส านักงานสาธาร สุขจังหวัด

เจ้าหน้าที่ OSS รับค าขอฯ
 ละตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสาร

กรุงเทพมหานคร : 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

   บบ อร์ม  

นัดตรวจสถานประกอบการ
หรือส่งเอกสารหลัก าน ภาพถ่าย วิดีทั น์

ไม่เป็นไปตามมาตร าน

มีข้อ นะน าปรับปรุง ก้ไขหรือเอกสาร 
หลัก าน ภาพถ่าย วิดีทั น์ไม่ครบถ้วน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นไปตามมาตร านหรือ
 สดงภาพถ่าย วิดีทั น์ครบเป็นไปตามมาตร าน

ตรวจประเมินมาตร านสถานประกอบการ
หรือตรวจสอบเอกสารหลัก าน ภาพถ่าย วิดีทั น์

สถานที่อ่ืน : 
อธิบดีประกา ก าหนด

 สพส. 

ท าหนังสือ จ้งให้ ก้ไข
 ภายใน    วัน

แกไ้ข

ไม่แกไ้ข

จ าหน่ายเรื่องออก
จากสารบบ

 จ้งให้ ก้ไข
 ภายใน    วัน

     ผังกระบวนการขอรบัใบอนญุาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

 สพส. =  บบใบรับค าขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
   บบ อร์ม  =  บบตรวจสอบเอกสารเพื่อประกอบการพิจาร าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
    บบ อร์ม  = บบประเมินตนเองตามมาตร านสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่อประกอบการพิจาร าอนุญาตให้ประกอบกิจการ

แกไ้ข

ไม่แกไ้ข

ค ะกรรมการพิจาร าการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ

เป็นไปตามมาตร าน

เอกสารไม่ครบถ้วน

เอกสารครบถ้วน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ นะน าการเตรียมพื้นที่
 ละข้อม ลตาม บบ อร์ม  

ส่งเอกสารให้กลุ่มควบคุมฯ กลุ่มคุ้มครอง

มีค าสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

มีค าสั่งไม่อนุญาต

ตรวจพ้ืนที่ซ้ า 
 ท าหนังสือขยายเวลาการ
พิจาร าพร้อมเหตุ ล 

ขอข้อม ลเพิ่มหรือ
 ก้ไขครั้งที่ 

กลุ่มควบคุมก ากับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (16 มิถุนายน 2560 
                 

 
การประเมินสถานประกอบการเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 
ผังกระบวนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 
ที่มา: กลุ่มควบคมุก ากับสถานประกอบเพื่อสุขภาพ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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ในการขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ผู้ประกอบการต้องมีการเตรียม
ความพร้อมของตนเอง ซึ่งจะท าการตรวจทั้ง 3 ด้าน โดยสรุปแต่ละด้านเป็น ดังนี้ 

1. ด้านสถานที่ 
➢ ชื่อสถานประกอบการ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 ต้องเป็นอักษรภาษาไทย  
 ไม่มีลักษณะโอ้อวดเกินความจริง หรือท าให้เข้าใจว่ามีการบ าบัดรักษาโรค 
 ไม่สื่ อความหมายในทางลามก อนาจาร  หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย 

ขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงาม 
 ไม่อ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาตหรือพระราชา

นุญาต 
 ภายในจังหวัดเดียวกัน ชื่อต้องไม่ซ้ ากัน ยกเว้นเป็นผู้ประกอบการเป็นบุคคลหรือ        

นิติบุคคลเดียวกันหรือมีหนังสือยินยอมจากผู้รับใบอนุญาตรายเดิม จึงสามารถให้ใช้
ชื่อซ้ ากันได้แต่ต้องมีตัวอักษรหรือหมายเลขเรียงล าดับหรือที่ตั้งสถานที่ต่อท้ายชื่อนั้น 

 แผ่นป้ายชื่อตรงตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
 หากมีชื่อภาษาต่างประเทศ ขนาดตัวอักษรต้องเล็กกว่าอักษรไทย  
 ติดป้ายชื่อไว้ด้านหน้าอาคารที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

➢ ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 ถ้ามีกิจการอ่ืนอยู่ในอาคารเดียวกันต้องแบ่งเขตพ้ืนที่ให้ชัดเจน (และต้องไม่ใช่สถาน

บริการ) 
 ถ้าสถานประกอบการมีบริการหลายประเภทต้องแบ่ง แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน2 
 พ้ืนที่ภายในสถานประกอบการต้องไม่มีช่องทางที่ผู้ให้ บริการหรือผู้รับบริการไปมา

หาสู่กับสถานบริการ 
 ถ้ามีการใช้น้ าในการให้บริการ พ้ืนผิวต้องท าด้วยวัสดุกันลื่น 
 พ้ืนที่ให้บริการต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ และไม่มีกลิ่นอับ .6  
 บริเวณให้บริการเฉพาะบุคคลต้องไม่มิดชิดหรือลับตาจนเกินไป 
 มีการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสียที่เหมาะสม          
 มีระบบการควบคุมพาหะน าโรคตามหลักสุขาภิบาล 
 การตกแต่งสถานที่ ต้องไม่ท าให้เสื่อมเสียศีลธรรม หรือขัดต่อวัฒนธรรมและประเพณี

อันดี 
➢ สถานประกอบการต้องจัดให้มีห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บเสื้อผ้า

ที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยเพียงพอ และต้องแยกส่วนส าหรับชายและหญิง  
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2. ด้านความปลอดภัย 
➢ มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่พร้อมใช้งาน  
➢ มีป้ายหรือข้อความเตือนผู้รับบริการให้ระมัดระวังอันตรายบริเวณท่ีเสี่ยง  
➢ หากมีบริการที่ใกล้ชิดกับใบหน้าผู้รับบริการ ผู้ให้บริการต้องใส่หน้ากากอนามัย 
➢ มีระบบการเก็บและป้องกันการติดเชื้อจากขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  
➢ มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และติดตั้งเครื่องดับเพลิง ณ บริเวณเข้าออกหลัก อย่าง

น้อย 1 เครื่อง  
➢ การบริการเกี่ยวกับการอบไอน้ า อบซาวน่า อ่างน้ าวน บ่อน้ าร้อนหรือน้ าเย็น ตลอดจน

อุปกรณ์หรือบริการอื่นใดท่ีมีการใช้ความร้อนหรือความเย็น ต้องจัดให้มี  
 มีผู้ให้บริการที่มีความรู้ ความเข้าใจและความช านาญรับผิดชอบตรวจตรา ดูแล การ

ใช้อุปกรณ์ 
 มีนาฬิกาในต าแหน่งที่ผู้รับบริการสามารถมองเห็นและอ่านเวลาได้ชัดเจนในขณะ

รับบริการ 
 มีระบบฉุกเฉินที่สามารถหยุดการท างานของอุปกรณ์ได้ 
 มีเครื่องวัดอุณหภูมิ  เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติหรือเครื่องตั้งเวลา    

➢ ต้องระมัดระวังผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงจากอายุ และโรคประจ าตัว 
3. ด้านการให้บริการ 
➢ การบริการต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายเกี่ยวกับการ

ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ และการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือ
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล      

➢ ต้องแสดงรายการการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ง่าย
หรือตรวจสอบได้ และต้องไม่จัดให้มีบริการอ่ืนใดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการ
ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

➢ มีเครื่องแบบส าหรับผู้ให้บริการที่สะอาด สุภาพ รัดกุม และมีป้ายชื่อผู้ให้บริการติด
บริเวณหน้าอก 

➢ ก าหนดเวลาเปิดและปิดของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามที่กฎหมายก าหนด  
4. ผู้ด าเนินการสปา และสิ่งที่ต้องจัดให้มี 
➢ มีผู้ด าเนินการสปา  
➢ มีห้องอาบน้ า แยกส่วน ชาย หญิง 
➢ มีระบบคัดกรองผู้รับบริการที่อาจมีความเสี่ยงต่อการใช้บริการ 
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➢ มีการดูแลและควบคุมคุณภาพน้ าที่ใช้ส าหรับให้บริการให้มีคุณสมบัติทางเคมีที่ปลอดภัย
และไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อ 

➢ มีทะเบียนประวัติผู้รับบริการ 
➢ มีการท าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดอย่างถูกสุขลักษณะ 

 
ส่วนที่ 3 ภาษีและประกันสังคม 
 

 ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องขออนุญาตจะต้องน ารายได้จากการประกอบธุรกิจ
ไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการท าธุรกิจ   หากมี
รายได้ประจ าอยู่แล้ว การเปิดธุรกิจในนามบุคคลธรรมดา อาจจะท าให้เสียภาษีเงินได้สูง เนื่องจากต้องน า
รายได้ทั้งหมดมารวมค านวณภาษี แต่การจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด 
แม้จะเป็นประโยชน์ แต่ก็จะมีความยุ่งยากตามมา จะต้องวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ความพร้อมของตนเองโดย
อาจจะน าข้อมูลรายรับ – รายจ่าย มาค านวณภาระภาษีเปรียบเทียบทั้งสองกรณีน่าจะได้ค าตอบที่ชัดเจน  
 ส าหรับธุรกิจนวดเพ่ือสุขภาพ การซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หรือสมุนไพรต่างๆ อาจจะไม่มีหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ อาจจะท าให้การท าธุรกิจในรูปของบริษัทประสบปัญหาด้านการท าบัญชีได้ การ
ท าธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดาอาจจะเหมาะสมกว่า เพราะสามารถที่จะเลือกหักรายจ่ายเป็นการเหมา หรือ
หักรายจ่ายตามความจ าเป็นและสมควร โดยยังไม่ต้องจัดท าบัญชี ยื่นงบการเงินเหมือนบริษัท อย่างไรก็
ตาม        มีสิ่งที่ต้องด าเนินการเกี่ยวกับภาษีและประกันสังคมหลายประการ ดังนี้ 

1. ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องจัดท ารายงาน ภาษีซื้อและรายงาน

สินค้าและวัตถุดิบ 
 หากมีการน าเข้าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบธุรกิจต้องยื่นใบขน

สินค้าเข้า โดยเริ่มจากการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่ าน พิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น 
ผ่านพิธีการน าเข้าสินค้าโดยต้อง ศึกษาเรื่องพิกัดอัตราภาษีศุลกากรเพ่ิมเติม 
ตามแต่ละประเภทของสินค้าที่น าเข้า 

2. การจ้างลูกจ้าง 
 ในกรณีที่ เรามีลูกจ้างต้องท าการเสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย  เพ่ือน าส่ง

กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปที่จ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือโบนัส 
ฯลฯ 

 การขอเลขที่บัญชีนายจ้างจากส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้            
สถานประกอบการที่ประสงค์ขอเลขทะเบียนนิติบุคคล สามารถขอเลขประจ าตัว



26 
 

ผู้เสียภาษีอากรและเลขบัญชีนายจ้างได้พร้อมกัน โดยสามารถยื่นเอกสารและ
หลักฐานเพียงชุดเดียว ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัด   ทั่วประเทศ 

3. ส่วนส าหรับผู้เช่าเฉพาะกรณีที่เป็นนิติบุคคล การจ่ายค่าเช่าต้องเสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่
จ่าย 
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แนวทางการยกระดับธุรกิจสปาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

การบริหารจัดการธุรกจิ 

 
เนื่องจากธุรกิจสปาจัดอยู่ในรูปแบบงานบริการจ าเป็นต้องมีการใช้ทักษะและฝีมือมาร่วมด้วย เป็น

งานที่ขายเรื่องฝืมือ ไม่จ าเป็นต้องสต็อคสินค้า รูปแบบรายได้ค่อนข้างแน่นอนรายจ่ายไม่จุกจิกเมื่อเทียบ
กับธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ถึงแม้ว่าจะมีจุดแข็งหลายข้อ ด้วยมักประสบปัญหาเรื่องความแตกต่างของคุณภาพ
การให้บริการอันเกิดจากฝีมือผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มขาดแคลนบุคลากรที่มีฝีมือ จากการย้าย
ไปท างานในต่างประเทศที่มีรายได้สูงกว่า สถานประกอบการหลายแห่งต้องปิดกิจการจากหลายสาเหตุ 
อาทิ ขาดแคลนพนักงาน การดึงตัวพนักงานให้บริการจากคู่แข่งขัน การเลิกประกอบอาชีพ ขาดโอกาสใน
การเติบโตในการประกอบอาชีพ เป็นต้น  ดังนั้น แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจสปาด าเนินต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีพัฒนาคุณภาพการให้บริการ รวมถึงการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ การยกระดับธุรกิจสปาสู่มาตรฐานต่างๆ เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรด าเนินการ
ให้เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้ธุรกิจไม่หยุดนิ่ง มีความทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
อย่างทันท่วงท ี

 
แนวทางการด าเนินงานในธุรกิจสปาให้มีคุณภาพ 
  

การก าหนดเป้าหมายของการปฏิบัติงาน 
 ผู้ด าเนินการสปาที่ต้องการประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน จะพยายามท างานให้ถึง
เป้าหมาย 3 ด้าน คือ  

 สร้างความประทับใจในบริการ  
 น าเสนอบริการของสปาเพื่อสุขภาพ 
 สร้างผลการปฏิบัติงานโดยรวมที่น่าพอใจ  

 
การสร้างบริการที่แม่นย าและประเมินประสิทธิภาพ 
 การประเมินความพึงพอใจโดยตรงจากลูกค้า เช่น การสัมภาษณ์ก่อนและหลังรับบริการ 

สังเกตพฤติกรรมสีหน้า การแสดงออก 
 การประเมินความพึงพอใจ เป็นการประเมินภาพใหญ่ของการบริการ ประกอบด้วยเมนู 

ผลิตภัณฑ์ บรรยากาศ ผู้ให้บริการ อาจท าร่วมกับรายงานประจ าวัน ได้แก่ แสดงเมนูที่
นิยมและไม่นิยมการกลับมาใช้บริการ 
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การประเมินผลงานในธุรกิจสปาอย่างสม่ าเสมอ 

ไพบูลย์ ปิลันธน์โอวาท (2554) กล่าวถึงการประเมินผลงานหรือประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ในแต่ละประเภทที่ได้รับมอบหมายในแต่ละหน้าที่แล้วจ าเป็นต้องมีการประเมินผลและติดตามอย่างใกล้ชิด
ด้วยประบวนการ PDCA (plan, do, check, action) หากปรากฏว่าในแต่ละวงจรเกิดปัญหาที่ต้องแก้ไขก็
สามารถด าเนินการได้ทันที แต่ถ้าการปฏิบัติไม่สามารถด าเนินการได้บรรลุผลจริงๆ อันเนื่องมาจากการ
ตั้งเป้าหมายไม่สอดคล้องความเป็นจริงหรือภาวะการณ์ก็มีความจ าเป็นต้องทบทวนการวางแผนใหม่ 
 

         
 
ผู้ด าเนินการสปาเพื่อสุขภาพจึงควรให้ความส าคัญในการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานเมื่อผล

การประเมินบางหัวข้อได้คะแนนต่ า รักษามาตรฐานหัวข้อที่ได้คะแนนสูงไว้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อการบริหารให้ส าเร็จก้าวหน้า โดยทั่วไปสัดส่วนน้ าหนักในการประเมินการด าเนินงานในสปา 

 

 
 

plan

Do

Check

Action

สถานที่, 20

บุคลากร, 25

การให้บริการ, 35

สินค้า, 5

อุปกรณ์, 15
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ผลการประเมินที่ได้แสดงความหมายผลการด าเนินงานในสปาดังนี้ 
น้อยกว่า 50 50 -60 60 ขึ้นไป 

ไม่ผ่าน ต้องปรับปรุง ผ่าน 

 
ผู้ด าเนินการสปาควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา ปรับปรุง หัวข้อที่คะแนนต่ า ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

และรักษามาตรฐานที่ได้คะแนนสูงอยู่แล้วให้ดีดังเดิม หรือดีกว่ากว่า เพ่ือความก้าวหน้าของสปาที่บริหาร
อยู่ 

 
แนวทางการตรวจสอบมาตรฐานและประเมินผลในสปา 
ในการประเมินผลในสปามักประเมินใน 3 ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านการให้บริการ 

ด้านอุปกรณ์พ้ืนฐาน และด้านผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ใช้ในสปา 
 

ด้านสถานที่

 
 
 

• ตามที่ระบุในประกา กระทรวงสาธาร สุข
• ตามที่ประกา ไว้ในเท บัญญัติ
• ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการจัดการสขุาภิบาล  สิ่ง วดล้อม

สิ่งที่ต้องดูแล

• ท า Room Check List ของ ต่ละห้อง ต่ละพื้นท่ีเพื่อท่ีจะใช้ในการตรวจเช็ค ละบันทึกใน ต่ละวัน
• ท าการสุ่มตรวจบางพ้ืนท่ี ในเวลาท่ีไม่ใช่เวลาตรวจเช็คปกติ
• ตรวจด การปิดน้ า ปิดไ  ก่อนปิดท าการทุกวัน
• ตรวจสอบระบบความปลอดภัย เช่นทางหนีไ  เครื่องดับเพลิง สม่ าเสมอ

วิธีตรวจสอบ
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ด้านบุคลากร

 
 

ด้านการให้บริการ 

 
 

 
 
 
 
 
 

•  ต่งกายถ กระเบียบ สะอาด มีป้ายติดชื่อท่ีหน้าอก
•   ้ให้บริการ ่านการขึ้นทะเบียน
• ปฏิบัติหลักสุขวิทยาส่วนบุคคล
• ปฏิบัติตามอย่างมี ีลธรรม ไม่ละเมิดจริยธรรมการบริการ

สิ่งที่ต้องดูแล

• ตรวจการ ต่งกาย  ละความเรียบร้อยทุกวัน ละก่อนปฏิบตัิงาน
• ตรวจสอบทะเบียนสม่ าเสมอ
• ท าการสุ่มใช้การบริการ  ละเฝ้าระวังสม่ าเสมอ

วิธีตรวจสอบ

• ไม่รบกวนเวลาพัก ่อนของ  ้รับบริการ
• ไม่เรียกร้องเงินรางวัล
• ห้ามค้าประเว ี หรือประพฤติ ิดจรรยาบรร 
• บริการตามมาตร านที่ระบุในค ่มือปฏิบตัิงานสปา
• บริการด้วยใจรัก
• ให้ค า นะน าก่อน  ข ะ  หลังการให้บริการ รักษามารยาทให้เหมาะสม

สิ่งที่ต้องดูแล

• ประเมินจากใบร้องเรียน ระดับความพึงพอใจ ละไม่พอใจ
• วิเคราะห์เวลาที่รอคอยการบรกิาร
• จัดให้มีสุ่มตรวจการให้บริการเป็นครั้งคราว

วิธีตรวจสอบ
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ด้านอุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน 
อาทิ อ่างอาบน้ า อ่างวารีบ าบัด ตู้อบไอน้ า ห้องซาวน่า ฯลฯ 

 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ทั่วไปท่ีใช้ในสปา 
ผลิตภณัฑ์หน้า เช่น คลีนซิ่ง ส าหรบัรอบดวงตาและใบหน้า โทนเนอร์ สครับ น้ ามันนวดหน้า ฯลฯ ผลติภัณฑ์ตัว 

เช่น สครับผิวกาย มาส์ค/ โคลนพอก น้ ามันอโรมา ครีมนวดตัว ฯลฯ 

 
 

 
 

• ต้องมีข้อม ล  ละมีข้อม ลการ สดงวัตถุประสงค์ วิธีใช้ตลอดจนวิธีการบ ารุงรักษา ข้อห้าม ข้อระวัง
โดยละเอียด

• เลือกใช้ของที่ด  ลรักษาง่ายไม่ยุ่งยาก

สิ่งท่ีต้องดูแล

• จัดเก็บเครื่องมือให้เป็นระเบียบ ท าป้ายวิธีการใช้ให้ชัดเจน
• จัดให้มีเอกสารให้ตรวจสอบ หรือ Check list เพื่อตรวจสอบเครื่องมืออย่างสม่ าเสมอ
• เก็บหลัก านใบรับประกัน ค ่มือวิธีใช้  ละหมายเลขโทร ัพท์ติดตอ่  ้ขายให้เรยีบรอ้ย สามารถค้นหา

ง่าย
• จัดให้มีการฝึกอบรมให้บริการที่ตอ้งใช้อุปกร ์นั้นสม่ าเสมอ  ละต้องทดสอบฝีมือเป็นระยะ

วิธีตรวจสอบ

• ใช้ส่วน สมที่ ลิตจากธรรมชาติ
• ไม่มีส่วน สมของ อลกอฮอล์
• นุ่มนวลต่อ ิวพรร 
• ควบคุมปริมา การใช้ให้เหมาะสมกับประเภท ละบริเว  วิท่ีใช้

สิ่งที่ต้องดูแล

• ทดสอบด้วยตัวเองก่อนการใช้
• ไม่ตกค้าง ล้างออกง่าย
•  ่านการทดสอบ อย. ได้รับอนุญาตอย่างถ กต้อง
• ระบุรายละเอียดการใช้งานท่ีชัดเจน วันหมดอายุต่างๆ
• บรรจุภั ฑ์อย ่ในสภาพเรยีบรอ้ย ไม่ปนเปื้อน
• ไม่มีส่วน สมที่เป็นอันตรายหรือสารต้องห้าม

วิธีตรวจสอบ
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กรอบแนวคิดและองค์ประกอบของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา 
 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปาของกระทรวงพาณิชย์ นับเป็นประโยชน์
โดยตรงต่อผู้ประกอบการหากสามารถท าได้ เนื่องจากกรอบแนวคิดของเกณฑ์มาตรฐานฯ รวมถึงหลักการ
วิธีการตรวจประเมินตามระบบคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรตามแนวทางของรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ มุ่งเน้นให้เกิดดระบบการ
จัดการภายในองค์กรที่เหมาะสม มีการวางแผน กระจายลงสู่การปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานตามผลการประเมิน ผลที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดวงจรคุณภาพในทุกส่วนองค์กร ซึ่งตาม
เกณฑ์คุณภาพ ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ การบริหารจัดการองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้น
ลูกค้า การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และ
ผลลัพธ์ ดังภาพแสดงกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 
ภาพกรอบแนวคิดของเกณฑ์มาตรฐาน 

 

1. การบริหารจัดการองค์กร 

2. การวางแผน
เชิงกลยุทธ ์

3. การมุ่งเน้นลูกค้า
และการตลาด 

5. การมุ่งเน้น
บุคลากร 

6. การมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการ 

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

7. ผลลัพธ์ 
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การประเมินตนเองและเตรียมพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
สปา 

 

 ขั้นตอนการเข้าสู่มาตรฐาน 

 ผู้ประกอบการธุรกิจสปาที่สนใจพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปาสามารถท าการประเมินตนเอง และเตรียมความพร้อมก่อนขอรับรอง
มาตรฐานฯ ได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 ศึกษาและประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา 
 ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่ไม่พบในองค์กร 
 ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 
แนวทางการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา 

 มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจนวดเพ่ือสุขภาพ มี 7 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การบริหาร
จัดการองค์กร (มี 2 เกณฑ ์12 ตัวชี้วัด) หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์ (มี 2 เกณฑ์ 5 ตัวชี้วัด) หมวด 3 การ
มุ่งเน้นลูกค้า (มี 2 เกณฑ์ 8 ตัวชี้วัด) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (มี 2 เกณฑ์ 7 
ตัวชี้วัด) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (มี 2 เกณฑ์ 10 ตัวชี้วัด) หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (มี 2 
เกณฑ์ 10 ตัวชี้วัด) และหมวด 7 ผลลัพธ์ (มี 4 เกณฑ)์  ซึ่งสามารถส ารวจและตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจ และสิ่งที่องค์กรมีหรือไม่มีตามแนวทาง ดังต่อไปนี้  

 
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร 

 
ในหมวดนี้ เป็นวิธีการที่ผู้บริหารขององค์กรหรือสถานประกอบการ ชี้น าและก าหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาว ค่านิยม โดยให้ความส าคัญกับวิธีการที่ผู้บริหารขององค์กรสื่อสาร
กับบุคลากร และการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการด าเนินการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
มีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการสนับสนุนชุมชน 

 
1.1 เกณฑ์คุณภาพ ด้านการบริหารจัดการองค์กรโดยผู้บริหาร 

1.1.1 องค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ประกาศไว้ชัดเจน และน ามาใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานองค์กร 

 วิสัยทัศน์ (Vision) คือ เป้าหมายขององค์กรในช่วงเวลาระยะกลางถึงระยะยาว (ประมาณ 
3-10 ปี) โดยปกติวิสัยทัศน์ที่ดีจะประกอบด้วย 1) เป้าหมายระยะยาว (Stretch goal)  เป้าหมายของ
องค์กรควรเป็นต าแหน่งขององค์กรที่แตกต่างจากปัจจุบัน  แสดงถึงความทะเยอทะยานขององค์กร 2) 
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ต าแหน่งขององค์กรในตลาด (Definition of niche)  ต าแหน่งขององค์กรเชิงธุรกิจในตลาด และ 3) 
ช่วงเวลา (Time horizon) ช่วงเวลาที่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์บรรลุผลส าเร็จ 
 พันธกิจ (Mission) คือ ความมุ่งหมายพ้ืนฐานในการจัดตั้งขององค์กรที่จะด าเนินการใน
ระยะยาว หรือเป็นขอบเขตในการด าเนินงานขององค์ ผแกรหรือบริษัทก็ได้ เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าธุรกิจของ
องค์กร สิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น และสิ่งที่องค์กรก าลังให้บริการแก่ลูกค้าอยู่ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ 

วิธีด าเนินงาน 
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการ ดังนี้ 
กรณีที่มีแล้ว  ผู้ประกอบการควรท าการติดป้าย วิสัยทัศน์และพันธกิจในต าแหน่งที่เห็นได้

ชัดเจน ประชุมชี้แจงแนวทางของร้าน สร้างความเข้าใจสื่อให้พนักงานได้รับทราบและน าสิ่งที่ประกาศไว้ใน
พันธกิจมาใช้ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์บริการลูกค้าและการตกแต่งสถานที่  

กรณีไม่มี  ผู้ประกอบการจัดการประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของร้าน เช่น หุ้นส่วน ลูกค้า เพ่ือจัดท าวิสัยทัศน์ และพันธกิจร่วมกัน จัดรูปแบบของผลิตภัณฑ์บริการ
ลูกค้าและการตกแต่งสถานที่ที่สอดคล้องกับพันธกิจที่ก าหนดไว้  ตัวอย่างเช่น 

วิสัยทัศน์: เป็นเลิศในกำรให้บริกำรด้วยสมุนไพรแบบสุขสัมผัสแห่งวิถีไทย  
พันธกิจ:  ให้บริกำรลูกค้ำและสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุด โดยน ำประโยชน์ของสมุนไพรมำ

ให้บริกำรแบบมืออำชีพ 
หลักฐาน 
➢ ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
➢ แผนงานและหรือแผนกิจกรรมที่สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจ       

1.1.2   ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายโดยผู้บริหารระดับสูง 
วิธีด าเนินงาน  
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการโดยท าการทบทวนปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับสปา พร้อมจัดเตรียมและเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนวดเพ่ือ แล้ว
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบผ่านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 

➢ ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
➢ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
➢ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
➢ การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบกิจการเพ่ือสุขภาพ 
➢ ใบอนุญาตใช้อาคาร (ถ้ามี) 
➢ ใบส าคัญการจดทะเบียนการค้า และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
➢ เลขบัตรประตัวผู้เสียภาษีอากร  
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➢ เลขบัญชีนายจ้าง 
➢ การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการและผู้ใบริการตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ พ.ศ.2559 
➢ การขอลิขสิทธิ์การใช้ดนตรีในสถานประกอบการให้ถูกต้อง 
➢ การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์) 

 1.1.3   ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมโดยผู้บริการระดับสูง 
  วิธีด าเนินงาน  

ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการโดยก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติอย่าง
มีจริยธรรม จัดท ากฎระเบียบระบุข้อความขอบเขตการให้บริการไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ ไม่ให้บริการในทาง
ที่ผิดกฎหมาย พร้อมบทลงโทษที่ชัดเจน ประชุมเน้นย้ าถึงข้อก าหนดนี้ ซึ่งพนักงานได้ยึดถือเป็นแนวทางใน
การท างานในปัจจุบัน และการก ากับการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ เช่น  

“ห้ำมพนักงำนมีพฤติกรรมเชิงชู้สำวกับลูกค้ำในร้ำนเด็ดขำด  หำกทำงร้ำนทรำบไล่ออก
ทันท”ี  

“ห้ำมให้หมำยเลขส่วนตัวกับลูกค้ำ” 
“ห้ำมเกี่ยวข้องกับยำเสพติด” 
หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ ภาพถ่ายและ/ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวข้อง 
➢ คู่มือการปฏิบัติงาน   
➢ การสุ่มตรวจยาเสพติดและการค้าประเวณี 
➢ การยกย่องพนักงานที่ประพฤติตนเป็นคนดี  

          1.1.4   การสร้างการเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคลกรโดยผู้บริการระดับสูง 
  วิธีด าเนินงาน   

ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการโดย การจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เช่น 

1. จัดให้ผู้จัดการร้านหรือได้รับอบรมเสริมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์และตามหน่วยบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 

2. จัดให้ผู้จัดการร้านจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นวดให้กับ
พนักงาน 

3. จัดกิจกรรมทบทวนและทดสอบความรู้ตามต าแหน่งงานต่างๆ 
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่  
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หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ ภาพถ่ายการฝึกอบรมต่างๆ เช่น อบรมมารยาท  ครูต้นแบบนวด การปฐมพยาบาล

เบื้องต้น ยกระดับฝีมือแรงงานระดับต่างๆ ฯลฯ 
➢  ภาพวีดีทัศน์เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของร้าน ต ารา/ ท่านวดมาตรฐานของ

ร้าน             
 1.1.5   สร้างวัฒนธรรมการท างาน ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีโดยผู้บริการระดับสูง 
  วิธีด าเนินงาน   

ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการโดย การจัดให้มีกิจกรรมที่ให้เกิดวัฒนธรรมการท างาน
และการส่งมอบประสบการณ์ที่ดี ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบายและประเด็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ต้องการปลูกฝังให้กับพนักงาน 
เช่น แนวคิดการท างานเป็นทีม รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง สอนงานพนักงานใหม่ การใช้วาจาสุภาพ ยิ้มทักทายและ
ส่งลูกค้า องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5ส. สะสาง เป็นต้น 

2. มีประชุมและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมที่ก าหนดไว้  
3. ส่งเสริมให้พนักงานสวมใส่เครื่องแบบและแต่งกายให้เรียบร้อยตลอดเวลาทีปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมการให้บริการอย่างมืออาชีพ 
หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ ภาพถ่ายกิจกรรมฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 
➢ ตารางกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 1.1.6   สร้างการเกิดนวัตกรรมในองค์กรโดยผู้บริการระดับสูง 
วิธีด าเนินงาน 
นวัตกรรม หมายถึงการท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่  การสร้างสรรค์ การพัฒนา การต่อยอด

ยังรวมถึง การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือที่จะสร้างมูลค่า
ใหม่ๆ ของสินค้าและ บริการให้กับผู้บริโภค และสร้างผลตอบแทนทางการเงินให้กับธุรกิจ นวัตกรรมจึง
ไม่ใช่แค่เพียงการสร้างเทคโนโลยีใหม่เท่านั้น โดยนวัตกรรมสามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่  1) 
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 2) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต  (Process 
Innovation) 3) นวัตกรรมด้านการบริการ (Service Innovation) 4) รูปแบบธุรกิจใหม่ (Business 
model Innovation) ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการจัดให้มีนวัตกรรมใหม่เกิดข้ึนในองค์กรได้ ดังนี้  

1. ร่วมกับคนหรือองค์กรที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับธุรกิจอ่ืน (Suppler) คิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ขี้ผึ้งส าหรับนวด น้ ามันนวดตัวสูตรต่างๆ  

2. จัดประกวดแนวคิดใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากพนักงานในร้าน เช่น ท่า
นวดที่เป็นอัตลักษณ์ของร้าน รายการให้บริการหรือเมนูของร้าน  

3. ส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการเข้าร่วมการประกวดในงานต่างๆ  



37 
 

หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
➢ รายการบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของร้าน 
➢ รางวัลการประกวดต่างๆ 

 1.1.7   องค์กรมีกระบวนการสร้างพัฒนาผู้บริหารระดับต่างๆ 
วิธีด าเนินงาน 
ผู้บริหำร หมายถึงผู้ที่แบ่งงานให้ตามความสามารถของแต่ล่ะบุคคลและให้ค าแนะน าการ

ท างานนั้นอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งกรอบการท างานของผู้บริหารประกอบด้วยการ
วางแผนงาน การจัดระบบ รับบุคคลเข้าท างาน ตัดสินใจและสั่งการ ควบคุมการท างานให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ ประสานและติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร จัดท ารายงานต่างๆ และก ากับ
การงบประมาณให้ได้ประโยชน์สูงสุด  ซึ่งในธุรกิจนวดเพ่ือสุขภาพโดยทั่วไป ประกอบด้วยเจ้าของกิจการ 
ผู้จัดการร้าน ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้าพนักงาน ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

1. มีการก าหนดแผนผังองค์กรที่ชัดเจน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาตามผังองค์กรที่
ก าหนดไว้ 

2. มีการส่งเสริมบุคลากรให้มีวุฒิการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
3. เพ่ิมพูนความรู้ในด้านต่างๆ เช่น ทักษะการนวด ภาษาต่างประเทศ การจัดการธุรกิจ 

การเงินและการบัญชี  
4. ส่งทดสอบยกระดับต่างๆ  ที่สูงขึ้น เช่น ยกระดับฝีมือแรงงานระดับต่างๆ   
หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ เอกสารการสมัครเรียนต่อ 
➢ ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ 
➢ ผลการฝึกอบรมและทดสอบต่างๆ 

 1.1.8   การพัฒนาผู้น าในอนาคตโดยผู้บริหารระดับสูง 
วิธีด าเนินงาน 
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการพัฒนาผู้น าในอนาคตโดยผู้บริการระดับสูง ดังนี้ 
1. มีการระบุหน้าที่และเพ่ิมอ านาจความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และ

หัวหน้าพนักงานไว้ในคู่มือพนักงาน 
2. ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผู้บริหารระดับ

ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เช่น  พนักงานขาด การตักเตือนพนักงาน การอนุญาตลา เป็นต้น 
3. ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้น าให้แก่ผู้น าในอนาคต เช่น การให้ผู้บรรยายและพาเยี่ยม

ชมร้านในกรณีท่ีมีการขอศึกษาดูงาน หรือมีตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมร้าน 
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หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ คูม่ือพนักงาน และ/ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
➢ แผนผังโครงสร้างองค์กร 
➢ ตารางมอบหมายงาน และภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาวะความเป็น

ผู้น า 
 1.1.9   กระบวนการและช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร 
  วิธีด าเนินงาน 

กระบวนกำรติดต่อสื่อสำร เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ในการแลกเปลี่ยนข่าวส าคัญ
และการสื่อความคิด ความรู้สึกซึ่งกันและกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อกันกับบุคลากรระดับๆ ต่างๆ ใน
องค์กร ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน การสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวของงาน อิทธิพลของการสื่อสารส่งผลในการท าลายความสามัคคี หรือก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
ได้ ประกอบด้วยองค์ประกอบแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ผู้ส่ง สื่อหรือช่องทาง และผู้รับ ในการสื่อสารท าได้โดย
ใช้สื่อหรือช่องทาง เช่น ค าพูด ข้อความ ภาพ และ เครื่องหมายต่าง ๆ อารมณ์และสีหน้า เป็นต้น 
ผู้ประกอบการสามารถจัดให้มีกระบวนการและช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ดังนี้ 

1. จัดท าแผนผังโครงสร้างองค์กร หรือ Organization Chart ที่ชัดเจน 
2. จัดประชุมระหว่างผู้บริหาร ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และพนักงานต้อนรับอย่าง

สม่ าเสมอ เช่น การประชุมก่อนท างานในทุกเช้า (Morning brief) ประชุมประจ าสัปดาห์ ประชุมประ
เดือน และประชุมประปี  

3. จัดสร้างเครื่องมือสื่อสารระหว่างพนักงาน เช่น ไลน์กลุ่มระหว่างผู้บริหารและผู้จัดการ
และรองผู้จัดการ ระหว่างพนักงาน บัญชีรายชื่อพร้อมเลขหมายโทรศัพท์ของพนักงาน  

4. จัดท าบอร์ด ติดประกาศ ข้อมูลที่ควรทราบในการท างาน  
หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ แผนผังโครงสร้างองค์กร 
➢ รายงานการประชุม 
➢ แผนผังโครงสร้างองค์กร 
➢ ไลน์กลุ่ม บัญชีเลขหมายโทรศัพท์ 
➢ ภาพแสดงบอร์ด ติดประกาศต่างๆ  
➢ กล่องรับความคิดเห็นพนักงาน 

 1.1.10 ความรับผิดชอบทางด้านการเงินและการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
  องค์กรมีวิธีการดูแลและรับผิดชอบด้านการเงิน และป้องกันการทุจริตในองค์กรได้
อย่างไร โดยผู้ประกอบการสามารถด าเนินการ ดังนี้ 
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วิธีด าเนินงาน   
1. มีระบบการลงนามยืนยันการให้บริการ ให้ลูกค้าลงนามก ากับพร้อมแจ้งจ านวนเงินใน

การ์ดสมาชิกลูกค้า 
2. ผู้จัดการร้านตรวจทานข้อมูลและตรวจสอบในการ์ดสมาชิกกับสมุดบันทึกการเข้ารับ

บริการของลูกค้ารายวัน 
3. สมุดบันทึกการเข้ารับบริการรายวันจะระบุ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ ชื่อ เวลา 

รายการนวด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ จ านวนเงินช าระเงินสด เครดิต รายรับ รายจ่าย หรือโปรแกรมท่ีออกแบบให้มี
ความเหมาะสมกับร้าน  

4. มีระบบการจ่ายเงินพนักงานผ่านทางธนาคาร  
5. มีระบบควบคุมสินค้าคงคลัง 
หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ สมุดบันทึกการเข้ารับบริการรายวัน 
➢ โปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นช่วยในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล  
➢ บัญชีแสดงค่าแรงของพนักงาน 
➢ บัญชีการจ่ายเงินพนักงานผ่านทางธนาคาร 
➢ บัญชีควบคุมสินค้าคงคลัง 

1.2 เกณฑ์คุณภาพ ด้านการก ากบัดูแลองค์กร 
1.2.1 การสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร 
  วิธีด าเนินงาน  
 องค์กรมีวิธีสร้างความโปรงใส่ในการด าเนินงานได้อย่างไร และมีหลักฐานที่สามารถตรว

สอบหรือแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสขององค์กร โดยผู้ประกอบการสามารถด าเนินการ ดังนี้ 
1. ความโปร่งใสต่อหุ้นส่วน เช่น ระบุไว้ในแผนธุรกิจถึงแผนการคืนเงินทุนให้กับผู้ลง 

จ านวนเงินจริงที่สามารถคืนทุนให้กับผู้ร่วมลงทุน สามารถคืนได้มากจ านวนเงินที่ระบุไว้ในแผนธุรกิจ  
รายงานผลการประกอบการ รายงานงบเงิน 

2. ความโปร่งใสต่อลูกค้า เช่น มีสมุดบันทึกการเข้ารับบริการของลูกค้ารายวัน ป้ายบอก
ราคาที่ชัดเจน 

3. ความโปร่งใส่ต่อพนักงาน เช่น ระบบจ่ายเงินค่าตอบแทนที่ตรวจสอบได้ ผ่านบัญชี
ธนาคาร ระบบการตรวจสอบการเข้างาน บันทึกการลงเวลาท างาน  

หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ คู่มือการปฏิบัติงาน 
➢ แผนธุรกิจ 
➢ รายงานงบการเงิน 
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 1.2.2   การสร้างองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  วิธีด าเนินงาน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอีกหนึ่งที่สามารถท าให้องค์กรมีความยั่งยืน เพื่อสร้าง
ชุมชนและสังคมให้มีความเติบโตและเข้มแข็งและเป็นยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เน้นให้
บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้ประกอบการสามารถด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมที่การส่งเสริมให้บุคลากรในร้าน มีจิตอาสา และรับผิดชอบต่อสังคม
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เช่น กิจกรรมนวดผ่อนคลายแก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมท าความสะอาดร่วมกับ
ชุมชน  

2. จัดเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการด าเนินร้าน เช่น วิทยากรนวดในโรงเรียน การ
สอนท าลูกประคบ อบสมุนไพร การเปิดให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน เป็นต้น 

3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริจาคส ิ่งของต่างๆ เช่น การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้
ประสพภัยทางธรรมชาติต่างๆ การรณรงค์การเก็บเศษขยะอิเลคทรอนิคส์และพลังงาน รวบรวมจัดส่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์หรือท าลายอย่างถูกวิธี เป็นต้น 

หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ ภาพถ่ายกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
➢ หนังสือขอบคุณจากหน่วยงานต่างๆ  

 
หมวดที่  2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

 
ในหมวดนี้ กล่าวถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการประเมินวิธีการในการจัดท ากลยุทธ์ ทั้ง

กระบวนการ วางแผน วิเคราะห์ และสร้างวัตถุประสงค์ และแผนปฏิบัติการขององค์กร กระบวนการน าไป
ปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป  

 
2.1 เกณฑ์คุณภาพ ด้านการจัดท ากลยุทธ์  

2.1.1 กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ที่เน้นการสร้างความมีส่วนร่วมขององค์กร 
กำรวำงแผนกลยุทธ์ เป็นการวางแผนเพ่ือน าองค์การไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์

ที่ต้องการในอนาคต การวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นการวางแผนในภาพรวมขององค์การทุกกลยุทธ์ที่ก าหนด
ขึ้นเป็นปัจจัยที่ชี้อนาคตขององค์การนั้น ซึ่งแตกต่างจากการวางแผนทั่วไปที่เป็นการวางแผนเพ่ือแก้ปัญหา 
การป้องกันปัญหา หรือการพัฒนาผลผลิตขององค์การ โดยมีจุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือการให้ได้แนวทางในการ
ด าเนินงานที่ท าให้งาน โครงการขององค์การบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น โดยผู้ประกอบการ
สามารถด าเนินการ ดังนี้ 

 



41 
 

วิธีด าเนินงาน 
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของสถาน

ประกอบการ และศึกษาข้อมูลจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น มีการศึกษาจากความต้องการ
ลูกค้าผ่านแบบประเมินความพึงพอใจ สื่อโซเชียล สอบถามลูกค้าของพนักงาน ตัวแทนจ าหน่าย นโยบาย
ภาครัฐ  

2. ประชุมความคิดเห็นจากพนักงานต่างๆ เพ่ือก าหนดกลุยทธ์ร่วมกัน เปิดร่วมแสดง
ความเห็น ขอความเห็น พูดคุยต่อยอดปรับใช้ในการท างานจริง  ตัวอย่างเช่น  
 1) ให้บริกำรด้วยหลักธรรมชำติ: ตกแต่งสถำนที่ด้วยไม้จริง, ใช้ผลิตภัณฑ์จำก
ธรรมชำติ  
 2) สร้ำงควำมโดดเด่นจำกกำรบริกำรที่ยืดหยุ่นและหลำกหลำย: ลูกค้ำสำมำรถปรับ
โปรแกรมกำรให้บริกำรนอกเหนือจำกเมนูได้ด้วยตนเอง 
 3) มีมำตรฐำนทุกขั้นตอน: พนักงำนทุกคนได้รับกำรทดสอบก่อนลงปฏิบัติงำน  

3. น าผลไปก าหนดในกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดเป็นแผนการด าเนินงานหรือแผนการจัด
กิจกรรมภายในร้าน   

หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ แผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ 
➢ แผนการด าเนินงานหรือแผนการจัดกิจกรรม 
➢ เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 

 2.1.2   กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อใช้ก าหนดกลยุทธ์ 
วิธีด าเนินงาน 
ให้บุคคลากรมีส่วนร่วมโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

ซึ่งในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ตัวอย่างเช่น 
จุดแข็ง (Strengths)  
S1: ท ำเลที่ตั้งของร้ำนอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว เข้ำถึงสะดวก  
S2: ผู้บริหำรของร้ำนเป็นผู้มีประสบกำรณ์ เป็นวิทยำกรและควำมเชี่ยวชำญในกำรด ำเนิน

ธุรกิจนวดแผนไทยเป็นอย่ำงดี  
S3: พนักงำนนวดแผนไทยของร้ำนเป็นพนักงำนที่มีทักษะ มีประสบกำรณ์กำรนวดที่เป็น

แบบแผนมำตรฐำนเดียวกัน และเน้นกำรให้บริกำรที่อ่อนโยน เป็นมิตร และมีมำรยำทของ บุ คลำกรผู้
ให้บริกำร 

S4: กำรตกแต่งร้ำนที่มีเอกลักษณ์ของร้ำนคือกำรน ำกลิ่นอำยล้ำนนำมำออกแบบอำคำร 
และตกแต่งสถำนที่ให้ดูสวยงำม  

S5: กำรน ำสมุนไพรสด มำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผู้รับบริกำรและน ำมำตกแต่งร้ำน  
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จุดอ่อน (Weaknesses)  
W1: ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศของผู้ให้บริกำร เช่น ภำษำอังกฤษ 

จีน ญี่ปุ่น เกำหลี เป็นต้น  
W2: จ ำนวนผู้ให้บริกำรและจ ำนวนห้องที่ให้บริกำรแก่ลูกค้ำมีไม่เพียงพอกับควำม

ต้องกำรของลูกค้ำ 
W3: พนักงำนมีอำยุเฉลี่ยค่อนข้ำงมำก 
โอกำส (opportunity)  
O1: ภำครัฐและเอกชนให้ควำมส ำคัญและเห็นถึงคุณประโยชน์ของกำรนวดแผนไทย จึง

หันมำส่งเสริมอำชีพกำรนวดแผนไทย ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรได้ควำมช่วยเหลือและและได้รับกำร
สนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆมำกขึ้น  

O2: มีอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจนวดและโรงเรียนสอนนวดที่สำมำรถจะเชื่อมโยง
กันได้อำทิ ธุรกิจบริกำรท่องเที่ยว โรงแรม สปำ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และธุรกิจอื่นๆท่ีเกี่ยวเนื่อง  

O3: แนวโน้มควำมเครียดที่เพ่ิมสูงขึ้น กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลสุขภำพ กำรป้องกัน
อำกำรเจ็บป่วย และควำมนิยมในกำรผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพมำกขึ้น  

O4: แนวโน้มนักท่องเที่ยวชำวจีนสูงขึ้นทุกๆปี ซึ่งเป็นกลุ่มทีมีพฤติกรรมชื่นชอบ กำรนวด
ผ่อนคลำย  

อุปสรรค (Threats)  
T1: ภำวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบธุรกิจท่องเที่ยวและกำรระมัดระวังในกำรจ่ำย

ของลูกค้ำ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติมำใช้บริกำรลดลง  
T2: ปัจจุบันมีธุรกิจเกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพเป็นจ ำนวนมำกหลำกหลำยรูปแบบ 

ท ำให้ลูกค้ำมีทำงเลือกมำกมำยในกำรใช้บริกำรทำงด้ำนสุขภำพมำกขึ้น  
T3: มีนักลงทุนต่ำงชำติ เช่น ชำวจีน ที่มีเงินลงทุนสูงเข้ำมำเปิดสถำนประกอบกำรนวด

เพ่ือสุขภำพเพ่ือรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชำวจีน และมีธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง  
T4: ภำพลักษณ์กำรนวดแผนไทยถูกมองในแง่ลบ เนื่องจำกสถำนประกอบกำรบำงแห่งมี

กำรให้บริกำรแอบแฝง 
T5: กำรเปลี่ยนแปลงข้อและกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ แผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ 
➢ แผนการด าเนินงานหรือแผนการจัดกิจกรรม 
➢ เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
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 2.1.3   การสร้างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  หมายถึง สิ่งที่องค์กรหรือสถานประกอบการต้องการบรรลุ เช่น 

เดียวกับภารกิจ และวิสัยทัศน์ โดยมักก าหนดเป็นเชิงปริมาณ เพ่ือให้การติดตามการประเมินไปอย่างประ
สิทธภาพและประสิทธผล โดยทั่วไปมักมีการก าหนดตัววัดหรือดัชนีชี้วัดผลให้ชัดเจน การก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพ่ือคงไว้หรือท าให้มีความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนของธุรกิจใน
ระยะยาว วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็น ตัวก าหนดทิศทางระยะยาว และเป็นแนวทางในการจัดสรรและ
ปรับการกระจายทรัพยากร 

วิธีด าเนินงาน 
ด าเนินการให้บุคคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยจัดท า

วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ไว้ในระดับต่างๆ เช่น ระดับองค์กร ระดับปฏิบัติการ เช่น   
“กลยุทธ์สร้ำงควำมโดดเด่นจำกกำรบริกำรที่ยืดหยุ่นและหลำกหลำย” 
“กลยุทธ์ขยำยพันธมิตรทำงกำรค้ำ เพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำร” 
หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 

➢ แผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ 
➢ แผนการด าเนินงานหรือแผนการจัดกิจกรรม 
➢ เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
➢ รายการบริการใหม่ หรือโปรโมชั่นใหม่ที่กับกลุยทธ์ที่ก าหนดไว้ 

 
2.2 เกณฑ์คุณภาพ ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
 2.2.1   การจัดท าแผนปฏิบัติการขององค์กรที่สอดคล้องกับแผนเชิงกลยุทธ์ 

วิธีด าเนินงาน 
ให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการขององค์กรที่สอดคล้องกับแผนเชิงกลยุทธ์ร่วมกันกับบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร พนักงาน ผู้จัดการร้าน บุคคลากรมีส่วนร่วมโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
องค์กร แล้วน าข้อมูลไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนเชิงกลยุทธ์ โดยอาจน ากรอบ
เครื่องมือ 5W1H มาใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนดังกล่าวได ้

หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ แผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ 
➢ แผนการด าเนินงานหรือแผนการจัดกิจกรรม 
➢ เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
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 2.2.2   กระบวนการน าแผนปฏิบัติการขององค์กรที่จัดท าไปใช้ในองค์กร 
วิธีด าเนินงาน 
ในการสร้างนโยบายหรือแนวทางในการน าแผนปฏิบัติการที่ได้จัดท าขึ้นไปใช้ภายใน

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการแก้ไขปัญหาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการภายในองค์ 
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการ โดยจัดประชุม ชี้แจง ถ่ายทอดวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์เพ่ือให้พนักงาน
ต้อนรับ และพนักงานผู้ให้บริการได้รับทราบ เพ่ือให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ 
และวิธีการประเมินผลตามแผนดังกล่าว  

หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 
➢ แผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ 
➢ แผนการด าเนินงานหรือแผนการจัดกิจกรรม 
➢ เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
➢ รายงานการประชุม 

  
หมวดที่  3  การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด 

 
ในหมวดนี้การมุ่งเน้นลูกค้า เป็นการตรวจสอบวิธีการและกระบวนการในการมุ่งเน้นลูกค้าในด้าน

ค้นคว้าความพอใจและไม่พอใจและการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าระหว่างของตนและคู่แข่งการ
จัดท าแนวทางเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า กระบวนการสร้างความ
ประทับใจ ตลอดจนการจัดการข้อเรียกร้องการบริการของลูกค้า 
 
3.1 เกณฑ์คุณภาพ ด้านลูกค้าและการตลาด  
 3.1.1   กระบวนการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและการตลาด 

วิธีด าเนินงาน   
กระบวนการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและการตลาดมีได้หลายวิธี เน้นว่าต้อง

ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถด าเนินการ โดย 
1. มีการสอบถามลูกค้า ขณะมารับบริการโดยตรง 
2. ศึกษาข้อมูลถึงพฤติกรรมของลูกค้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
3. มีแบบสอบถามพูดคุยกับลูกค้าทั้งแบบเห็นหน้า และการโทรศัพท์คุย 
4. เมื่อได้รับทราบข้อมูลความต้องการของลูกค้า น ามาปรับใช้ในรูปแบบการออกแบบ 

package / การปรับสถานที่ในห้องเพ่ือรองรับการบริการในรูปแบบใหม่ๆ  โดยการสืบค้นข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ค าติดชมจากเว็บไซต์ต่างๆ  
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หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี   
➢ แบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริการ 
➢ ของที่ระลึกแทนค าขอบคุณที่ประเมินแบบสอบถาม 

 3.1.2   กระบวนการค้นหาความพึงพอใจของลูกค้า 
วิธีด าเนินงาน 
ในการค้นหาความพึงพอใจของลูกค้า ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการได้หลายวิธี ซึ่ง

แบบอาจจะแตกต่างกันระหว่างสอบถามลูกค้าที่มาเป็นครั้งแรกและลูกค้าประจ า โดยทั่วไปสามารถ
ด าเนินการ โดย 

1. ลูกค้ารายใหม่สอบถามด้วยวาจาและกรอกแบบสอบถาม  ลูกค้าประจ ามีการพูดคุย
บ้างเป็นครั้งคราว เพ่ือไม่ให้เป็นการเพ่ิมความร าคาญใจให้กับลูกค้า 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมประจ าเดือน จากการสอบถามพนักงานเกี่ยวกับ
พฤติกรรมลูกค้า เพ่ือน ามาตั้งค าถามให้สอดคล้องกับพฤติกรรมจริงของลูกค้า ปรับแก้ไขให้ถูกต้องและ
กระชับ 

3. น าใบประเมินความพึงพอใจให้ลูกประเมินทุกครั้งหลังการรับบริการพร้อมมอบของ
ช าร่วยแทนค าขอบคุณในการสละเวลา  

4. ผู้จัดการจะท าการตรวสอบใบประเมินความพึงพอใจทุกวัน และบันทึกข้อร้องเรียนไว้ 
และแจ้งผู้บริหารและพนักงานที่เก่ียวข้อง  

5. ปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ลูกค้าไม่พอใจ และแจ้งให้พนักงานทราบถึงมาตรฐานการบริการ
ใหม ่
  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี   

➢ แบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริการ 
➢ รายงานบันทึกข้อร้องเรียน 
➢ มาตรฐานการบริการที่ปรับปรุงใหม่ 

 3.1.3   กระบวนการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้า ของตนกับคู่แข่งขัน 
  วิธีด าเนินงาน 

ในเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้ากับคู่แข่งขันสามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่  
1. ค้นหาข้อมูลสารสนเทศด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อร้านเปรียบเทียบระดับ

ความพึงพอใจของลูกค้าอ่ืนที่มีต่อร้านที่มีบริการที่คล้ายคลึงกัน หรือกับระดับเทียบเคียงกันจาก 
Tripadvisor, weibo pantip เป็นต้น  

2. จัดส่งพนักงานไปใช้บริการในร้านที่เป็นคู่แข่งขัน หรือมีระดับการบริการที่เทียบเคียง 
3. สอบถามจากลูกค้าเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการที่ร้านอ่ืน และเหตุผลที่มาใช้

บริการที่ร้าน  
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4. วิเคราะห์และประมวลผลความพึงพอใจ 
หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 
➢ รายงานการประชุม 
➢ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
➢ ข้อเสนอแนะและข้อแนะน าตามเว็บบอร์ดต่างๆ 

 3.1.4   กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า 
  วิธีด าเนินงาน 

ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการได้โดยการเก็บข้อมูลลูกค้า จ าแนกตามเชื้อชาติ และ
รายการที่ชื่นชอบ ความถี่ในการเลือกใช้บริการ สอบถามพนักงานผู้ให้บริการโดยตรง พัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการใหมร่่วมกัน ทดลองรายการบริการใหม่ และน าเสนอให้กับลูกค้า 

หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 
➢ รายงานการประชุมประจ าเดือน 
➢ รายการบริการที่ปรับปรุงใหม่ 

 3.1.5 กระบวนได้รับสารสนเทศเพื่อสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนอง        
ความต้องการของตลาด 
  วิธีด าเนินงาน   

ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการได้โดย ได้มีการวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับปัญหาและ
ความต้องการดูแลสุขภาพใหม่ๆ เช่น อาการที่พบบ่อย สมุนไพรใหม่ พฤติกรรมลูกค้า การเปลี่ยนแปลง
ของฤดูกาล และน ามาออกแบบเป็นรายการบริการใหม่ เช่น  ในช่วงหน้าฝน อากาศชื้น พนักงานมักจะ
แนะน าให้นวด     อโรมาด้วยกลิ่นยูคาลิปตัสที่ท าให้หายใจได้โล่งขึ้น ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ชอบ และพึงพอใจ
การค าแนะน าและการบริการ 

หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 
➢ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
➢ บทความเก่ียวกับสรรพคุณของน้ ามันหอม 

 
3.2 เกณฑ์คุณภาพ ด้านความผูกพันของลูกค้า 
 3.2.1   กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าของ
องค์กร 
  วิธีด าเนินงาน  
  ในสร้างการความสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือให้ได้ลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าขององค์กร
ประกอบการสามารถด าเนินการได้โดย 
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1. จัดท าคู่มือพนักงานระบุถึงขั้นตอนการต้อนรับลูกค้าไว้ชัดเจน ทดสอบพนักงานการ
ให้บริการที่เป็นมาตรฐานตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

2. น าระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า การจองผ่านไลน์ 
ผ่านเว็บไซต์  

3. จัดท าบัญชีสมาชิก และจดจ าชื่อและพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า 
4. ลูกค้าเก่าที่อยู่มายาวนาน จะมีแจกของช าร่วยช่วงปีใหม่ หรือ ส่วนลดในวันเกิด 

เทศกาลส าคัญ ตรุษจีน วาเลนไทน์ ปีใหม่ คริสต์มาส สงกรานต์ เป็นต้น 
5. จัดมุมพักผ่อนส าหรับผู้ติดตาม เช่น บุตร ภรรยา หรือสามี  
หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 
➢ คู่มือพนักงาน 
➢ บัญชีสมาชิก 
➢ รายการโปรโมชั่น หรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวกเพ่ิมเติม 

 3.2.2   กระบวนการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจกับลูกค้า 
วิธีด าเนินงาน 
1. ประชุม ชี้แจง แนวทางการปฏิบัติกับลูกค้า ย้ าเตือนพนักงานให้ยิ้มด้วยรูปแบบของ

ป้าย/ บอร์ดในองค์กร  
2. ให้บริการเสริมตามเทศกาลพิเศษต่างๆ เช่น ตรุษจีน วาเลนไทน์ ปีใหม่ คริสต์มาส 

สงกรานต์ เป็นต้น  
3. สร้างความประทับใจด้วยการก ากับให้พนักงานบริการด้วยมาตรฐานเดียวกัน ทุกคน

คือลูกค้าคนพิเศษ  
หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 
➢ คู่มือการปฏิบัติงาน 
➢ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
➢ โปรโมชั่น และ/ หรือรายการส่งเสริมการขายต่างๆ 

 3.2.3   กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า 
  วิธีด าเนินงาน 

1. รับข้อร้องเรียนโดยตรงผ่านพนักงาน หรือ ทางโทรศัพท์ หรือทางด้าน Social media 
อีเมล์ เว็บไซต์ แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. วิเคราะห์ข้อมูล และก าหนดแนวทางการแก้ไข 
3. ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน 
4. แจ้งผลการแก้ไข และแจ้งกลับไปยังลูกค้าท่ีร้องเรียน  
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หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  
➢ คู่มือการปฏิบัติงาน 
➢ แบบประเมินความพึงพอใจ 
➢ แบบบันทึกข้อร้องเรียน 

 
หมวดที่  4 เกณฑ์คุณภาพ การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

 
ในหมวดนี้ เป็นการประเมินว่าองค์กรมีวิธีการรวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงผลการ

ด าเนินการขององค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและน าผล
ทบทวนข้อมูลมาใช้เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินการ 

 
4.1  เกณฑ์คุณภาพ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์กร 
 4.1.1   การวางระบบตัววัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญและสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงาน
ขององค์กร 
  วิธีด าเนินงาน 
  เมื่อผู้ประกอบการได้มีการก าหนดกลยุทธ์ไว้แล้ว สามารถก าหนดตัววัดผลจากกลยุทธ์ที่
สร้างไว้ อาจใช้จ าแนกระบบการวัดออกเป็นด้านต่างๆ เช่น  

1. ด้ำนกำรเงิน รายได้ที่เพ่ิมข้ึน ควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น ฯลฯ 
2. ด้ำนลูกค้ำ ปริมาณลูกค้าที่เพ่ิมข้ึน ความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน ข้อร้องเรียนลดลง ฯลฯ 
3. ด้ำนกระบวนกำรด ำเนินงำน อัตราการสายลามาขาด ผลการประเมินประจ าปี ฯลฯ 
4. ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรเติบโต จ านวนพนักงานที่ได้รับการยกระดับฝีมือ ผลการอบรม 

ฯลฯ 
5. ด้ำนบุคลำกร คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อัตราการลาออกลดลง ความพึงพอใของพนักงาน 

ฯลฯ 
หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 
➢ แผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ 
➢ รายงานผลในแต่ละด้าน 

 4.1.2   การเลือกใช้ตัววัดผลเพื่อท าการวิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงาน 
  วิธีด าเนินงาน 

เมื่อผู้ประกอบการได้มีการก าหนดกลยุทธ์ไว้แล้ว ที่สอดคล้องกับแผนงานที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
สามารถท าได้ ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรเงิน รายได้ที่เพ่ิมข้ึน ควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น ฯลฯ 
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2. ด้ำนลูกค้ำ ปริมาณลูกค้าที่เพ่ิมข้ึน ความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน ข้อร้องเรียนลดลง ฯลฯ 
3. ด้ำนกระบวนกำรด ำเนินงำน อัตราการสายลามาขาด ผลการประเมินประจ าปี ฯลฯ 
4. ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรเติบโต จ านวนพนักงานที่ได้รับการยกระดับฝีมือ ผลการอบรม 

ฯลฯ 
5. ด้ำนบุคลำกร คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อัตราการลาออกลดลง ความพึงพอใของพนักงาน 

ฯลฯ 
หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  
➢ แผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ 
➢ รายงานผลในแต่ละด้าน 

 4.2.2   ระบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงการด าเนินการ  
  วิธีด าเนินงาน 

ผู้ประกอบการสามารถในสามารถด าเนินการในทุกส่วนตามหลักการวงจรคุณภาพ หรือ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กระบวนการ Plan-Do-Check -Act (PDCA) คือ วิเคราะห์ปัญหา 
วางแผนหาวิธีแก้ปัญหา ทดลอง แล้วตรวจสอบว่า แก้ปัญหาได้หรือไม่ ถ้าเป็นวิธีที่ดีก็นาไปใช้  

กรณีตัวอย่ำง ที่ได้รับข้อมูลข้อควรระวังในกำรนวดและอำกำรบำดเจ็บที่พบได้จำกกำร
นวดไทยซึ่งเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ 

Plan มีกำรร่วมกันวำงแผน เพ่ือทบทวนท่ำนวดของร้ำน 
Do ปรับเป็นท่ำนวดใหม่ที่ลดควำมเสี่ยงจำกกำรบำดเจ็บ 
Check คอยติดตำมผล 
Act น ำมำท ำป็นต ำรำท่ำนวดมำตรฐำนของร้ำนที่เป็นปัจจุบันเผยแพร่ให้พนักงำนทรำบ
โดย  

หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  
➢ รายงานการประชุม 
➢ ขั้นตอนการด าเนินงาน / วิธีปฏิบัติงานใหม่ 

 4.2.3   ระบบแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน  
  วิธีด าเนินงาน   

1. จัดท าแผนงานด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานประจ าปี โดยให้โอกาส
แก่พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วม   

2. มีการจัดสรรงบประมาณในการเดินทางหรือเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของพนักงาน ทดแทนในกรณีท่ีขาดรายได้ 

3. เป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ของกลุ่มต่างๆ ในสายวิชาชีพเดียวกัน 
4. การเดินทางไปร่วมศึกษาดูงานในสถานประกอบการต่างๆ 
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5. น าผลการศึกษาดูงานหรือการฝึกอบรมภายนอก แจ้งแก่ที่ประชุมพนักงานที่ไม่ได้เข้า
ร่วม 

หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 
➢ ภาพกิจกรรมผู้บริหารร่วมประชุมที่เก่ียวข้อง 
➢ ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 4.2.4   ระบบการบริหารจัดการความรู้องค์กร  
  วิธีด าเนินงาน   

1. จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงาน เช่น ท่านวดที่ควรหลีกเลี่ยง 
วิธีการบริการให้ประทับใจ   

2. ประชุมเพ่ือจัดท าท่านวดมาตรฐานของร้าน บริการต้อนรับแบบมาตรฐาน ขั้นตอน
การจัดการข้อร้องเรียน 

3. จัดท าคู่มือพนักงานเป็นแนวทางในการท างาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จน
สามารถน าไปก าหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ได้ 
  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  

➢ ภาพกิจกรรมการอบรม/การประชุม 
 4.2.5   ระบบการคัดเลือกเพื่อความม่ันใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร  
  วิธีด าเนินงาน   

1. วิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อมูล 
2. ก าหนดทางเลือกการน าเทคโนโลยีมาใช้งาน FB Fan Page / Website / Line/ 

โปรแกรมส าเร็จรูปในการบริหารร้านนวด 
หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  
➢ ภาพหน้าเพจ FB Fan Page / Website / Line 
➢ โปรแกรมส าเร็จรูปในการบริหารร้านนวด Waree program 

 
หมวดที่  5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

  
 ในหมวดนี้ เป็นการประเมินเกี่ยวกับวีธีการบริการจัดการบุคลากร ทั้งการประเมินความต้องการ       
ขีดความสามารถ อัตราก าลัง วิธีการได้มา สิทธิประโยชน์ที่จัดให้ วิธีการสร้างความผูกพันและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
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5.1 เกณฑ์คุณภาพ ด้านสภาพแวดล้อมของบุคคลกร  
 5.1.1   การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
  วิธีด าเนินงาน 

ในการประเมินความต้องการและขีดความสามารถและอัตราบุคลกร ผู้ประกอบการ
สามารถด าเนินการ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ปริมาณลูกค้าในช่วงเวลาให้บริการต่างๆ เช่น วันธรรมดา วันหยุดเสาร์ -
อาทิตย์ วันหยุดเทศกาล และช่วงเวลารับบริการ 

2. วางแผนจัดพนักงานจากจ านวนลูกค้า  
3. เพ่ิมพนักงาน Part Time ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ท าให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการ

ให้บริการลูกค้า ซึ่งพนักงาน Part Time จะมีการท าสัญญาระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี 
หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  
➢ แผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากร 
➢ ตารางแผนการปฏิบัติงาน 

 5.1.2   การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรขององค์กร 
  วิธีด าเนินงาน 

ในสรรหา ว่าจ้างด้าน บรรจุและรักษาบุคลากรขององค์กร ผู้ประกอบการสามารถ
ด าเนินการได้ ดังนี้ 

กำรสรรหำและว่ำจ้ำง 
1. ก าหนดเกณฑ์ คุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการับ เช่น พนักงานนวดที่มี ใบผ่านการ

อบรมที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และมีการทดสอบการนวดก่อนรับเข้าท างาน 
2. ติดต่อกับสถาบันหรือโรงเรียนที่ผลิตบุคลากรโดยตรง การให้ทุนการศึกษ 
3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าร้าน หรือประกาศในเว็บไซต์หรือ Social media ต่างๆ  
4. การสรรหาต าแหน่งหัวหน้างาน เน้นการสรรหาจากภายในองค์กรก่อนเพ่ือสร้างขวัญ

และก าลังให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน 
กำรรักษำบุคลำกร 
1. ก าหนดค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนตามจ านวนปีหรือตามประสบการณ์ในการท างาน 
2. มีการจัดให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) โดยการเลื่อนขึ้นหรือต าแหน่ง

งาน  
3. การจัดรางวัลพิเศษ และการส่งเสริมความภาคภูมิใจ 
4. จัดสวัสดิการ จัดกองทุนเพ่ือนช่วยเพ่ือน เยี่ยมไข้ เงินช่วยเหลือการจัดงานศพของพ่อ

แม่หรือญาติชิดของพนักงาน ฯลฯ 
5. มีห้องพักพนักงาน หรือเงินช่วยพิเศษค่าที่พัก 
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6. ให้โอกาสในการศึกษาดูงาน การเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 

➢ คู่มือการปฏิบัติงาน (ข้ันตอนการสรรหา และคัดเลือกพนักงาน)  
➢ หนังสือความร่วมมือระหว่างร้านกับโรงเรียนหรือสถาบันผลิตบุคลากร 
➢ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
➢ ประกาศคุณสมบัติต่างๆ 
➢ ภาพประกอบและตารางกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่พนักงาน 

 
5.2 เกณฑ์คุณภาพ ด้านความผูกพันของบุคคลากร  
 5.2.1   กระบวนการค้นหาองค์ประกอบในการสร้างความผูกพันของบุคลากร 
  วิธีด าเนินงาน   

1. ในการประชุม จะมีการให้เปิดโอกาสพูดในสิ่งที่พนักงานต้องการสิ่งอ านวยความ
สะดวกพ้ืนฐานในการท างาน การสื่อสารความต้องการของพนักงานผ่านทาง กล่องความคิดเห็น และ
รวบรวมจากการประชุมพนักงานประจ าเดือน 

2. สังเกตพฤติกรรมของพนักงาน เช่น ความกระตือรือร้นในการท างาน  
3. สอบถามเหตุผลจากพนักงานที่ลาออก  
4. การส ารวจความพึงพอใจของพนักงานโดยใช้แบบสอบถาม 
5. มีการพูดความในใจที่อยากบอก ความประทับในเพ่ือนร่วมงานในการประชุมวาระ

ต่างๆ   
  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  

➢ รายงานการประชุมและภาพกิจกรรมการประชุม 
➢ ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ 

 5.2.2  การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
องค์กร 
  วิธีด าเนินงาน   

1. ก าหนดค่านิยมขององค์กร เช่น “ลูกค้ำทุกท่ำน คือค ำส ำคัญของเรำ” “บริกำรด้วย
จำกใจ ผ่ำนสมองและสู่สองมือ” หรือปลูกฝังเรื่องของความเป็นอาวุโสในองค์กร เน้น ให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้ทราบและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน 
3. ให้พนักงานก าหนดข้อตกลงร่วมกัน สร้างกติการ่วมจากกลุ่ม 

  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  
➢ ประกาศนโยบายการบริหารงานขององค์กร 
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➢ กติการ่วมกันของพนักงาน 
 5.2.3   ระบบความประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
  วิธีด าเนินงาน  
   ในการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ผู้ประกอบการ
สามารถด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดย 
  1. ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม เพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างานและส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีความสุขในการ่ท างาน ยังประโยชน์ให้กับองค์กรและ
ประเทศชาติต่อไป 
  2. ประเมินความพึงพอใจของพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านบรรยากาศการท างาน         
การสนับสนุนการท างาน การบริหารและค่าตอบแทน และมีปรับปรุงตามข้อเสนอ 

3. ประเมินผลลัพธ์จากตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราการสายลามาขาด ระดับความสุขของ
พนักงาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน การเอาใจใส่ในการท างาน ฯลฯ   
  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  

➢ รายงานการประชุม 
➢ ภาพกิจกรรมปรับปรุงต่างๆ ตามข้อเสนอของพนักงาน 
➢ รายงานตามผลลัพธ์ความผูกพันและความพึงพอใจ 

 5.2.4   การสร้างการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ 
  วิธีด าเนินงาน 

ในการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ ผู้ประกอบการสามารถ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดให้พนักงานมีการเรียนรู้ที่เกิดจากการฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ตลอดจนการเรียนรู้จากองค์กรภายนอก เช่น การฝึกอบรมความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการนวด และน าความรู้
มาเผยแพร่ภายในร้านส่งเสริมให้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 

2. มีการทบทวนต าราท่านวดของทางร้านให้เป็นปัจจุบันประจ าทุกปี เนื่องจากมีข้อมูล
ใหม่ๆจากความต้องการของลูกค้าและความรู้ใหม่ๆ เช่น ข้อควรระวังในการนวดหรืออาการบาดเจ็บที่พบ
ได้จากการนวดไทย และจัดฝึกอบรม ทดสอบให้กับพนักงาน โดยมีประวัติการฝึกอบรม และ ผลคะแนน
การอบรมในแต่ละครั้ง 

3. ส่งเสริมให้พนักงานมีการริเริ่มสร้างสรรค์โดยการจัดประกวดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือ
บริการใหม ่

4. ผู้บริหารสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้จัดการและรองผู้จัดการตัดสินใจและแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 
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5. สนับสนุนให้ผู้จัดการมีการท าโครงการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆด้านบริหารจัดการ หรือ
ผลิตภัณฑ์   

หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี  
➢ ภาพกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ 
➢ บอร์ดประชาสัมพันธ์ในห้องพักของพนักงาน 
➢ คู่มือ/ ต าราการปฏิบัติงานใหม่ 

 5.2.5   การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพ 
  วิธีด าเนินงาน   

1. ก าหนดให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพได้ (Career path) การเลื่อนต าแหน่ง
ของพนักงานในองค์กร 

2. วางแผนผลักดันผู้ช่วยผู้จัดการให้เป็นผู้จัดการในอนาคต ให้มีความรู้เพ่ือสามารถ
ท างานแทนได ้

3. ต าแหน่งงาน Part Time พัฒนาทักษะการให้บริการเป็นหลัก 
  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 

➢ รายงานการประชุม 
➢ แผนอัตราก าลัง 
➢ แฟ้มพนักงานและ Career path 

 

หมวดที ่ 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน 
 

ในหมวดนี้  เป็นการตรวจสอบวิธีการและกระบวนการในการมุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ ในด้านค้นหากระบวนการที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า คุ้มเวลา การจัดท าแนวทางเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า ความพร้อมและความปลอดภัยในการด าเนินงาน และ
การเติบโตขององค์กรในอนาคต 
 
6.1 เกณฑ์คุณภาพ ด้านระบบงาน  
 6.1.1   กระบวนการท างานด้านการให้บริการลูกค้า เช่น การบริการการต้อนรับลูกค้าที่มาใช้
บริการขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรจัดท าขึ้นมา 
  วิธีด าเนินงาน  
  ผู้ประกอบการสามารถพัฒนากระบวนการท างานด้านการให้บริการลูกค้า เช่น การ
บริการการต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการขององค์กรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรจัดท าขึ้นมา ด้วย
วิธีการต่างๆ ดังนี้ 
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1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติ งาน  (SOP)  และรายละเ อียดของต าแหน่ งงาน ( Job 
Description) ของพนักงานทุกต าแหน่ง 

2. ผู้จัดการหรือหัวหน้าพนักงานหรือการสุ่มการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับด้วยการ
ส่งคนที่รู้จักเข้าใช้ 

3. จัดตารางทดสอบฝีมือและรายการบริการต่างๆ เป็นระยะๆ 
  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 

➢ รายละเอียดหน้าที่การปฏิบัติงาน Job Description 
➢ ตารางทดสอบฝีมือ 
➢ รายงานผลการสุ่มการปฏิบัติงาน 

 6.1.2 กระบวนการท างานด้านการบริหารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับการให้บริการลูกค้า 
  วิธีด าเนินงาน   

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานในหัวข้อการจัดเตียงในห้อง 
2. ก าหนดตารางเวรการเดินตรวจความเรียบร้อย 
3. มีการจัดเวรของพนักงานผู้ให้บริการ เติมสบู่ แชมพู สบู่เหลวล้างมือ และตรวจตรา

ห้องก่อน ก่อนเริ่มงานทุกวัน 
4. มีตารางซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ เช่น เครื่องปรับอากาศ ไส้กรองน้ า  
5. กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส. 
6. จัดท าระบบก าจัดของเสียและขยะที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล และเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 

➢ คู่มือการปฏิบัติงาน 
➢ ตารางปฏิบัติงานบ ารุงรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อม 

  6.1.3 กระบวนการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับการ
ให้บริการลูกค้า 
  วิธีด าเนินงาน   

ในการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับการให้บริการลูกค้า 
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าระบบ first in first out ระบบที่สามารถระบุวันหมดอายุ 
2. ระบบเดินตรวจความเรียบร้อย 
3. สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ มี อย. / มีใบ MSDS ของ

ผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
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4. การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) 
5. จัดท าคู่มือการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
6. ระบบควบคุมสินค้า การแยกผลิตภัณฑ์เป็นหมวดหมู่ และติดป้ายให้ง่ายต่อการหยิบ

ใช้ 
  หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 

➢ คู่มือการปฏิบัติงาน 
➢ รายการผลิตภัณฑ์พร้อมรายละเอียด 

6.1.4   กระบวนการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับการให้บริการ
ลูกค้า 
  วิธีด าเนินงาน   

ในการประเมินการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับการให้บริการลูกค้า 
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งขณะทดลองงาน ขณะปฏิบัติงานการ
ให้บริการลูกค้าแต่ละครั้ง และการประเมินผลปฏิบัติงานทุกสิ้นปี 

2. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
3. น าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น เงินรางวัล การ

ปรับขึ้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 

➢ คู่มือพนักงาน 
➢ ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี 
➢ ภาพกิจกรรมการมอบรางวัลผู้มีผลการประเมินตามเกณฑ์  

6.1.5   กระบวนการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับการ
ให้บริการลูกค้า 
  วิธีด าเนินงาน   

ในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับการให้บริการ
ลูกค้า ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีการปรับปรุงข้อมูลในคู่มือพนักงาน เพ่ิมเติมการแนะน าการแก้ไขปัญหาระหว่างการ
ปฎิบิติงาน 

2. ประชุมโดยให้พนักงานไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานซึ่งกันและกัน 
3. จัดการทดสอบฝีมือประจ าปีในพนักงานต าแหน่งต่างๆ  
4. ประมวลและวิเคราะห์ผลข้อร้องเรียนตามช่องทางต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงบริการ 
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หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ คู่มือในการด าเนินงานต่างๆ เช่น คู่มือการบริหารจัการ คู่มือการให้บริการ คู่มือ

เกี่ยวกับประเด็นจริยธรรม คู่มือด้านการบันทึกข้อมูลและจัดท าเอกสาร คู่มือความปลอดภัย 
➢ ผลการทดสอบประจ าปี 
➢ ประมวลผลข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ  
 

6.2 เกณฑ์คุณภาพ ด้านกระบวนการท างาน  
 6.2.1   กระบวนการควบคุมต้นทุนของการด าเนินงานด้านการให้บริการลูกค้า 
  วิธีด าเนินงาน  

ในการควบคุมต้นทุนของการด าเนินงานด้านการให้บริการลูกค้า ผู้ประกอบการสามารถ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าระบบบัญชีและแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการซ่อมบ ารุง 
2. จัดท าทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในร้าน 
3. จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) ขั้นตอนการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในร้าน เช่น น้ ามัน ครีม

นวดหน้า ซึ่งได้ก าหนดปริมาณการใช้ต่อลูกค้า  
4. จัดท าป้ายอธิบายขั้นตอนการให้บริการแต่ละบริการ สัดส่วนในการผสม และอุปกรณ์

ที่ต้องใช้ ในห้องเตรียมผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดการผิดพลาด  
5. จดัท าวิดีทัศน์สาธิตการปฏิบัติงาน และ การเตรียมอุปกรณ์ในการนวด  
6. จัดท ามีตารางท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เครื่องกรองน้า และการซ่อมอุปกรณ์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  
7. จัดท าระบบควบคุมสินค้างคงคลัง 
8. มีระบบการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีต้นทุนต่ า เช่น เฟชบุ๊ค อินตราแกรม ไลน์ 

We chat  
9. จัดให้มีนโยบายรณรงค์การประหยัด เช่น ป้ายเตือน การใช้กระดาษรีไซเคิล เปลี่ยนใช้

หลอดประหยัดพลังงาน เป็นต้น 
  หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 

➢ คู่มือปฏิบัติงาน (SOP) ขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ  
➢ ป้ายรณรงค์ ภาพกิจกรรม 
➢ ตารางบ ารุงรักษาเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ 
➢ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ 
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 6.2.2   กระบวนการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยต่อสภาวะความฉุกเฉินของการ
ด าเนินงาน 
  วิธีด าเนินงาน 

ในการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยต่อสภาวะความฉุกเฉินของการด าเนินงาน 
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

1. มีคู่มือการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
2. มีระบบคัดกรองสุขภาพก่อนการรับบริการ 
3. มีป้ายติดเตือนข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยก่อนการนวด  
4. มีแผนผังในอาคาร /ถังดับเพลิง /ประตูทางออกฉุกเฉินในห้องนวด /ประตูรีโมท

ป้องกันการเปิดจากด้านนอก ปิดประตูหลังเวลา 19.30 น 
5. มีกล้องวงจรปิดในต าแหน่งที่เหมาะสม 
6. มีป้ายหมายเลขติดต่อกรณีฉุกเฉิน 

  หลักฐาน/ สิ่งท่ีทบทวนให้มี 
➢ ป้ายรณรงค์ 
➢ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
➢ แผนผังพ้ืนที่ภายในและภายนอกสปา 
➢ ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัย เอกสารและคู่มือที่เก่ียวข้อง 

6.2.3   กระบวนการควบคุมการให้บริการลูกค้า 
  วิธีด าเนินงาน  

ในการควบคุมการให้บริการลูกค้า ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการ ดังนี้ 
1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   

1) มีถังดับเพลิง, แผนผัง Emergency Exit Map และ ระบบ Fire Alarm คู ่
2) มีมือแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
3) มีระบบการจัดการฝึกอบรม และการทดสอบฝีมือภายในประจ าปี  
4) มีการส่งพนักงานไปร่วมฝึกอบรม กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ 

เอกชน  
2. ด้ำนกำรด ำเนินงำน  

1) คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมี อย. หรือ เลขจดแจ้งมาใช้กับ
ลูกค้า  

2) มีระบบ first in, first out 
3) น าปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อร้องเรียน และความคิดเห็นพนักงานในการปฏิบัติงาน

มาแก้ไข 
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4) จัดท าคู่มือต่างๆ และวิดีทัศน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานนวดให้เป็นปัจจุบัน  
5) มีป้ายคัดกรองความปลอดภัยของลูกค้าก่อนการรับบริการ  
6) มีเครื่องวัดความดัน ในกรณีลูกค้ามีภาวะความดันโลหิตสูง จะงดการให้บริการ

อบไอน้ า 
7) มีคู่มือการแนะน าลูกค้า เกิดเกิดภาวะต่างๆ  

3. ด้ำนกำรตลำด  
1) เลือกการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมและตรงกลุ่มลูกค้า  
2) มีการเก็บข้อมูลและประเมินผลเครื่องมือส่งเสริมทางการตลาดที่เลือกใช้ เช่น 

ลดการใช้สื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์  
4. ด้ำนกำรเงิน  

1) มีการน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาควบคุมการบริหารจัดการด้านการเงิน  
2) มีการเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การประกอบการกับงบประมาณ  

หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢   ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารการคัดกรอง 
➢ คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ  
➢ เอกสารแนะน าลูกค้า 

 6.2.4   กระบวนการปฏิบัติงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลกรในระดับต่างๆ 
  วิธีด าเนินงาน 

ในการปฏิบัติงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในระดับต่างๆ ผู้ประกอบการสามารถ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร พนักงานระดับต่างๆ ในการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานต่างๆ  

2. เปิดโอกาสให้ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ สัมภาษณ์พนักงานที่มาสมัครงาน และร่วม
ตัดสินใจในการคัดเลือกพนักงาน 

3. ส่งเสริมให้ผู้จัดการ หัวหน้าพนักงานและ พนักงานผู้ฝึกสอน มีส่วนในการน าเสนอ
องค์กรเมื่อมีสื่อหรือองค์กรต่างๆ มาเยี่ยมร้าน 

4. ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมประจ าปีของพนักงานนวด และผู้จัดการ 
5. ส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสัมพันธ์ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ ท าบุญครบรอบ

เปิดร้าน การท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
6. เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างระบบงาน หรือการประกวดแข่งขัน

ต่างๆ เช่น เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจนวดเพ่ือสุขภาพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็น
ต้น 
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7. มีการประชุมตอนเช้า สอบถามรับฟังความเห็นในการปฏิบัติการ ปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานโดยรับฟังจากพนักงานในแต่ละวัน 

หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ ภาพกิจกรรมการประชุม 
➢ คู่มือการปฏิบัติงาน 
➢ ตัวอย่างขั้นตอนที่ปรับปรุงใหม่ 

 6.2.5   กระบวนการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตในธุรกิจ 
  วิธีด าเนินงาน 

ในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตในธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. น าเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ชุดค าสั่ง OR Code มาช่วยในการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา เพ่ิมประสิทธิภาพ และความคล่องตัวให้แก่ร้านมากยิ่งขึ้น 

2. พัฒนาบุคลากร โดยมีการฝึกอบรม และทดสอบอย่างต่อเนื่อง 
3. ปรับปรุงสถานที่ให้สวยงาม ง่ายต่อการปฏิบัติการ และคงเอกลักษณ์ของร้าน มีการ

ออกแบบบริการใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้า 
4. เพ่ิมความสามารถในการท างานขององค์กร จะศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนด

แนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในพนักงานทุกระดับ  
5. เข้าร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ชมรม สมาคม ต่างๆ โครงการ DBD สร้าง

ความสุขในการท างานแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง 
6. มีการระบุการด าเนินงานไว้ในแผนธุรกิจ เมื่อองค์กรมีประสบการณ์และความพร้อมที่

มากขึ้น จะปรับสู่การให้บริการของรูปแบบ  เช่น  ขยายพ้ืนที่การให้บริการ ปรับบริการให้ครบวงจร ขยาย
สาขา สร้างเฟรนไชน์ 

หลักฐาน/ สิ่งที่ทบทวนให้มี 
➢ แผนธุรกิจ  
➢ แผนปฏิบัติการ 

 
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 

 
ในหมวดนี้ เป็นการประเมินผลการด าเนินงานด้านที่ส าคัญขององค์กร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลูกค้า 

ด้านบุคลากร ด้านการให้บริการ และด้านการเงิน 
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7.1 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า  
เป็นการประเมินผลลัพธ์ขององค์กรที่เกิดขึ้นจากการตอบสนองของลูกค้าที่มีต่อการด าเนินงานของ

องค์กร 
7.2 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 

เป็นการประเมินผลลัพธ์ขององค์กรที่เกิดขึ้นจากการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในองค์กร 
7.3 ผลลัพธ์ด้านการให้บริการ  

เป็นการประเมินผลลัพธ์ขององค์กรที่เกิดข้ึนจากการประเมินกระบวนการให้บริการขององค์กรโดย
ลูกค้า 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการเงิน  

เป็นการประเมินผลลัพธ์ขององค์กรในด้านผลการด าเนินงานขององค์กรด้านการเงิน  
 

วิธีการตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา 
 

ในการวัดคุณภาพจะเป็นไปตามระบบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าที่จ าเป็นต้องมีโดยพิจารณา
จากหลักฐานประกอบหรือจากข้อมูลในการสัมภาษณ์ถึงแนวทางหรือความตระหนักถึงความส าคัญใน
เกณฑ์ในข้อนั้นๆ ซึ่งต้องถูกประเมินในลักษณะของกระบวนการของ ADLI หรืออาจเป็นแบบตามวงจร
ควบคุมคุณภาพ PDCA ซึ่งวงจรควบคุมคุณภาพจะต้องหมุนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

Approach: Plan   คือ การศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะน ามาใช้ใน
การวางแผนและแสดงให้เห็นแนวทางที่เป็นระบบ 

Deployment: Do   คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่องและแสดงการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

Learning: Check   คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามี
ปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง และแสดงถึงการพัฒนาด้าน
การเรียนรู้ 

Integration: Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนว
ทางการปฏิบัติ และแสดงการบูรณาการ 

เมื่อธุรกิจนวดเพ่ือสุขภาพท าการให้คะแนนระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพท่ีก าหนดไว้
ในแต่ละข้อให้ตรงกับข้อเท็จจริงกับการด าเนินงานของตนซึ่งโดยในแต่ละข้อของเกณฑ์คุณภาพจะมีการ
อธิบายระดับคะแนนที่สัมพันธ์กับลักษณะการบริหารงานของธุรกิจแบบเป็นหลักการวิธีการตรวจประเมิน
ระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (ADLI) โดยคะแนนจะเรียงจากไม่มีคะแนน คือ “0” ไปถึงมากท่ีสุด 
“10” คะแนน โดยใช้แบบประเมินที่อยู่ด้านหลังของคู่มือในการประเมิน ซึ่งในการให้คะแนนลงในแบบ
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ประเมินนั้นข้อย่อยแต่ละข้อจะมีคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ส าหรับข้อที่ไม่ได้ด าเนินการจะเท่ากับ 0 คะแนน 
(ไม่มีคะแนน) โดยคะแนนรวมสูงสุดของข้อเกณฑ์คุณภาพนั้นๆ จะเท่ากับ 5 คะแนน แต่ละระดับคะแนนมี
ความหมายดังนี้ : 

 คะแนนคุณภาพรวม 0 คะแนน หมายถึง ไม่ได้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพ 
คะแนนคุณภาพรวม 1 คะแนน  หมายถึง มีการวางแผนในเรื่องนั้นๆ หรือสามารถบอกเล่าวิธีการ

ที่องค์กรด าเนินงานในเรื่องนั้นๆ ได้ แต่ผลไม่เป็นระบบชัดเจน มีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน  แทบไม่มี
หลักฐานปรากฏให้เห็นการน าวิธีการไปปฏิบัติ  ไม่ปรากฏหลักฐานการมีแนวคิดปรับปรุง มีการปรับปรุง
เมื่อเกิดปัญหา ไม่แสดงให้เห็นความสอดคล้องของวิธีการหรือตัวชี้วัดในระดับองค์กร แต่ละพ้ืนที่หรือ
หน่วยงานด าเนินการอย่างเป็นเอกเทศ  

คะแนนคุณภาพรวม 2 คะแนน หมายถึง มีการวางแผนในเรื่องนั้นๆ หรือสามารถบอกเล่า
วิธีการที่องค์กรด าเนินงานในเรื่องนั้นๆ ได้ มีหลักฐานหรือร่องรอยการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้หรือจากสิ่งที่
บอกเล่าในเรื่องนั้นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีวิธีการอย่างเป็นระบบที่ตอบสนองต่อเกณฑ์คุณภาพ การ
ถ่ายทอดวิธีการสู่การปฏิบัติยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น มีการแสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับ
ปัญหามาเป็นแนวคิดในการปรับปรุงทั่วไป หรือ เริ่มมีวิธีการอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุง
แต่ยังไม่มีความสอดคล้องของเกณฑ์และตัวชี้วัด 

คะแนนคุณภาพรวม 3 คะแนน หมายถึง แสดงให้เห็นว่ามีวิธีการอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อเกณฑ์คุณภาพโดยมีหลักฐานหรือร่องรอย การทบทวนตรวจสอบ หรือ
ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ ตามแผนที่วางไว้หรือตามสิ่งที่บอกเล่า และปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลจริง เริ่มมีการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมบ้าง เริ่มมีความสอดคล้องของเกณฑ์และตัวชี้วัด 

คะแนนคุณภาพรวม 4 คะแนน หมายถึง แสดงให้เห็นว่ามีวิธีการอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อเกณฑ์คุณภาพดีแต่ยังไม่สมบูรณ์ มีวิธีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเป็นอย่างดี มี
กระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง  และไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข หรือ
น าไปสร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กร 

คะแนนคุณภาพรวม 5 คะแนน หมายถึง แสดงให้เห็นว่ามีวิธีการอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อเกณฑ์คุณภาพดีอย่างสมบูรณ์ มีวิธีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเป็นอย่างดี มี
กระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง  และไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข หรือ
น าไปสร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กร 

 
เกณฑ์การตรวจประเมิน 

 การวัดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจนวดเพ่ือสุขภาพ วัดโดยใช้แบบประเมิน
ตามที่ก าหนดไว้และใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการรวมคะแนนและหาค่าร้อยละของคุณภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจนวดเพ่ือสุขภาพ ที่สังเกตได้  
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1. ธุรกิจนวดเพ่ือสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจนวดเพ่ือสุขภาพ
ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

2. ธุรกิจนวดเพ่ือสุขภาพ ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ
ธุรกิจนวดเพ่ือสุขภาพ 5 อันดับแรก จัดเป็นธุรกิจที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

3. ธุรกิจนวดเพ่ือสุขภาพ ที่ได้คะแนนรวมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
นวดเพ่ือสุขภาพ ต้องตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับรางวัลของกรมธุรกิจการค้า (DBD Wellness Service 
Award) 
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ภาคผนวก ก 
กฎหมายและเอกสารที่เกีย่วกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดงัต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  

พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดําเนินกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กิจการสปา  อันได้แก่  บริการที่เก่ียวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบําบัดด้วยน้ํา

และการนวดร่างกายเป็นหลัก  ประกอบกับบริการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงอีกอย่างน้อยสามอย่าง  
เว้นแต่เป็นการดําเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือการอาบน้ํา  นวด  
หรืออบตัวที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ํา  นวด  หรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม  เว้นแต่การนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในหน่วยบริการสาธารณสุขของหน่วยงานของรัฐ  
หรือการนวดที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ํา  นวด  หรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

(๓) กิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
“ผู้รับอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
“ผู้ดําเนินการ”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดําเนินการบริหารจัดการสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ 
“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ทําหน้าที่บริการเพื่อสุขภาพในสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ   
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่ง

ไม่ต่ํากว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
“ปลัดกระทรวง”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  
ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม  และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   

การกําหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  อาจกําหนดให้แตกต่างกัน  โดยคํานึงถึงประเภทและ 
ขนาดของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

กฎกระทรวงนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 
 

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”  
ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว  อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  และผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถด้านบริการ
เพื่อสุขภาพ 

ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคนหน่ึงเป็นเลขานุการและอีกไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี   
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก   
(๖) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
มาตรา ๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่น

ดํารงตําแหน่งแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในวรรคหน่ึง 

มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย  แผน  และยุทธศาสตร์เก่ียวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ต่อรัฐมนตรี   



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) กําหนดมาตรการในการส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้มาตรฐาน  ตลอดจน
การส่งเสริมบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกกลุ่มให้เข้าถึงและได้รับประโยชน์ 

(๓) กําหนดหลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ดําเนินการหรือผู้ให้บริการได้รับ
จากสถาบันการศึกษา  หน่วยงาน  หรือองค์กรต่าง ๆ 

(๔) กําหนดหลกัเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดําเนินการ 
(๕) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่

รัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
ใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียน 

 
 

มาตรา ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากผู้อนุญาต 

การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  แบบใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  และการชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวงตามวรรคสอง  รัฐมนตรีจะกําหนดโดยแยกใบอนุญาตตามประเภท  หรือขนาดของ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพก็ได้ 

มาตรา ๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องมีอายุ 
ไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๒) เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เป็นผู้เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําผิดในความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวล

กฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

(๔) เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคพิษสุราเรื้อรัง  หรือติดยาเสพติด
ให้โทษ 

(๕) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
(๖) เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  และยังไม่พ้น

กําหนดสองปีนับถึงวันย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ผู้มีอํานาจ

จัดการแทนนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในวรรคหนึ่ง 
มาตรา ๑๔ ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีอายุห้าปีนับแต่

วันที่ออกใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ผู้รับอนุญาตย่ืนคําขอก่อนวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ  และเม่ือได้ย่ืนคําขอ

ดังกล่าวแล้ว  ให้ผู้ย่ืนคําขอประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้นต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่ง
ไม่ต่ออายุใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  
ตลอดจนชําระค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๕ ให้ผู้รับอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการ 
เพื่อสุขภาพรายปีตามอัตรา  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ผู้อนุญาต 
สั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจนกว่าจะชําระค่าธรรมเนียม 

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามวรรคสองไม่ชําระค่าธรรมเนียมภายในหกเดือน
นับแต่วันสั่งพักใช้ใบอนุญาต  ให้ผู้อนุญาตส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๑๖ ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสิ้นสุดลง  เม่ือผู้รับอนุญาต 
(๑) ตาย  เว้นแต่ได้ดําเนินการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๘  หรือสิ้นสุดความเป็นนิติบุคคล 
(๒) เลิกประกอบกิจการตามมาตรา  ๑๙ 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามมาตรา  ๑๕  วรรคสาม  
หรือมาตรา  ๓๒  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  หรือวรรคสาม 

มาตรา ๑๗ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้แก่บุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๓  ให้กระทําได้  เม่ือได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๘ ในกรณีผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตายและทายาทมีความประสงค์จะประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อไป  ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา  ๑๓  หรือในกรณีที่มีทายาทหลายคนให้ทายาทด้วยกันนั้นตกลงตั้งทายาทคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๓  ย่ืนคําขอต่อผู้อนุญาตเพื่อขอรับโอนใบอนุญาตภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย  ถ้ามิได้ย่ืนคําขอภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้นสิ้นสุดลง 

ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทซึ่งเป็นผู้ยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาต
เข้าประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเสมือนผู้รับอนุญาต  
ทั้งนี้  จนกว่าผู้อนุญาตจะมีคําสั่งไม่อนุญาต 

ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้ย่ืนคําขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๓  
ให้ผู้อนุญาตมีคําสั่งอนุญาตแก่ผู้ย่ืนคําขอ 

การขอรับโอนและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๙ ผู้รับอนุญาตซึ่งประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ  ให้แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ  พร้อมทั้ง

ส่งคืนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแก่ผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
เลิกประกอบกิจการ 

การเลิกประกอบกิจการไม่เป็นเหตุให้ผู้รับอนุญาตพ้นจากความรับผิดที่มีตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๐ ผู้ใดประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการจากผู้อนุญาต 
การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  แบบใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  และการชําระ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
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ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
 (๒) ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรอง 

จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 (๓) ผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๒) เป็นผู้เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําผิดในความผิดเก่ียวกับเพศหรือความผิด

เก่ียวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด  ความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี 

 (๓) เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคพิษสุราเร้ือรัง  หรือติดยาเสพติด
ให้โทษ 

 (๔) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการ 
 (๕) เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการและยังไม่พ้นกําหนดหนึ่งปีนับถึง 

วันย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการ 
มาตรา ๒๒ ผู้ใดประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  

ให้ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อผู้อนุญาต 
การข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๓ ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 (๒) ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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 (๒) เป็นผู้เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําผิดในความผิดเก่ียวกับเพศ  หรือความผิด
เก่ียวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด  หรือความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี  เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ก่อนวันย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน 

 (๓) เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคพิษสุราเรื้อรัง  หรือติดยาเสพติด
ให้โทษ 

หมวด  ๓ 
หน้าที่ของผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการ 
 

 

มาตรา ๒๔ ผู้รับอนุญาตต้องประกอบกิจการให้ตรงตามประเภทของสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

มาตรา ๒๕ การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

มาตรา ๒๖ มาตรฐานด้านสถานที่  ความปลอดภัย  และการให้บริการในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพแต่ละประเภท  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๗ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทใดต้องมีผู้ดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๘ ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แสดงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไว้ในที่เปิดเผย  และเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
(๒) จัดให้มีผู้ดําเนินการอยู่ประจําสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตลอดเวลาทําการ  พร้อมทั้ง

แสดงชื่อผู้ดําเนินการไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
(๓) จัดทําทะเบียนประวัติผู้ดําเนินการและผู้ให้บริการ   
(๔) รักษามาตรฐานด้านสถานที่  ความปลอดภัย  และการให้บริการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต 
(๕) รับผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตามมาตรา  ๒๒  เท่านั้นเข้าทํางานในสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ 
(๖) ไม่โฆษณาเก่ียวกับการให้บริการเพื่อสุขภาพในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ใช้ข้อความโฆษณาอันเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความเป็นจริง 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 (ข) โอ้อวดสรรพคุณของการบริการเพื่อสุขภาพ  หรืออุปกรณ์  ผลิตภัณฑ์  และเครื่องมือ
เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  อันเป็นส่วนประกอบในการให้บริการว่าสามารถบําบัด  รักษาหรือป้องกันโรคได้  หรือ 
ใช้ถ้อยคําอื่นใดที่มีความหมายในทํานองเดียวกัน 

 (ค) โฆษณาในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับการให้บริการ
เพื่อสุขภาพ 

 (ง) โฆษณาที่มีลักษณะส่อไปในทางลามกอนาจาร 
(๗) ควบคุมดูแลมิให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อาศัย

ในบริเวณใกล้เคียง 
(๘) ห้ามมิให้มีการจัดสถานท่ีหรือสิ่งอื่นใดสําหรับให้ผู้ให้บริการแสดงตนเพื่อให้สามารถเลือก 

ผู้ให้บริการได้ 
(๙) ควบคุมดูแลมิให้มีการลักลอบหรือมีการค้าประเวณี  หรือมีการกระทําหรือบริการที่ขัด 

ต่อกฎหมาย  ความสงบเรียบร้อย  และศีลธรรมอันดีในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
(๑๐) ห้ามมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการจําหน่ายหรือเสพเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
(๑๑) ห้ามมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
(๑๒) ห้ามมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติตนวุ่นวาย 

หรือครองสติไม่ได้เข้าไปในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพระหว่างเวลาทําการ 
(๑๓) ห้ามมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนําอาวุธเข้าไปในสถานประกอบการ 

เพื่อสุขภาพ 
มาตรา ๒๙ ผู้ดําเนินการมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําคู่มือปฏิบัติงานสําหรับบริการหรือคู่มือการใช้อุปกรณ์  ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือ

เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  และพัฒนาผู้ให้บริการให้สามารถให้บริการได้ตามคู่มือที่จัดทําขึ้น 
(๒) ควบคุมดูแลการบริการ  อุปกรณ์  ผลิตภัณฑ์  และเคร่ืองมือเครื่องใช้ต่าง ๆ  ให้ได้มาตรฐาน  

ถูกสุขลักษณะ  และใช้ได้อย่างปลอดภัย 
(๓) สอบถามและบันทึกข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน  และคัดกรองผู้รับบริการเพื่อจัดบริการที่เหมาะสม

แก่สุขภาพของผู้รับบริการ 
(๔) ควบคุมดูแลผู้ให้บริการให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  และควบคุมดูแล 

มิให้ผู้ให้บริการออกไปให้บริการนอกสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเวลาทํางาน 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๕) จัดให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยในการทํางานและป้องกันมิให้ผู้รับบริการ  ผู้ให้บริการ  
และบุคคลซึ่งทํางานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพถูกล่วงละเมิดทางเพศ   

นอกจากหน้าที่ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ดําเนินการมีหน้าที่ตามมาตรา  ๒๘  (๙)  (๑๐)  (๑๑)   
(๑๒)  และ  (๑๓)  ด้วย 

หมวด  ๔ 
การพักใช้ใบอนุญาต  การเพิกถอนใบอนุญาต 

และการลบชื่อออกจากทะเบียน 
 

 

มาตรา ๓๐ เม่ือปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่า  ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  กฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

หากผู้รับอนุญาตไม่ดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อผู้อนุญาตเพื่อพิจารณา  ในการนี้  ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้จนกว่าจะได้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  เม่ือผู้รับอนุญาต
ได้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว  ให้ผู้อนุญาตส่ังเพิกถอนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตน้ัน 

ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดประกอบกิจการตามที่ถูกสั่งพกัใช้ใบอนุญาต 
มาตรา ๓๑ เม่ือปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่า  ผู้ดําเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่

ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  กฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้ดําเนินการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หากผู้ดําเนินการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดตามวรรคหน่ึง  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานผู้อนุญาตเพื่อพิจารณา  ในการน้ี  ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
เป็นผู้ดําเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  เม่ือผู้ดําเนินการได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องแล้ว  ให้ผู้อนุญาตส่ังเพิกถอนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตน้ัน 

ผู้ดําเนินการซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
มาตรา ๓๒ อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่า 
(๑) ผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖) 
(๒) ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๘  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  

หรือ  (๑๓) 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๐ 
(๔) ผู้ดําเนินการขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๑  ก.  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  หรือมีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา  ๒๑  ข.  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๕) 
(๕) ผู้ดําเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๙  วรรคสอง 
(๖) ผู้ดําเนินการฝ่าฝืนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๑ 
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา  หากอธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตาม  (๑)  ให้สามารถ

ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ต่อไปอีกหกสิบวันนับแต่วันที่อธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคล  และปรากฏต่อผู้อนุญาตว่าผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  ให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ 
ผู้รับอนุญาตแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดํารงตําแหน่งแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  หากผู้รับอนุญาต
ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้อธิบดีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ให้บริการผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ี
กําหนดในมาตรา  ๒๓  ให้ผู้อนุญาตลบชื่อผู้ให้บริการนั้นออกจากทะเบียน 

มาตรา ๓๔ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  และคําสั่งลบชื่อออกจากทะเบียน  
ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งผู้รับอนุญาต  ผู้ดําเนินการ  หรือผู้ให้บริการทราบ  แล้วแต่กรณี 

การแจ้งคําสั่งตามวรรคหน่ึงให้นําหมวดว่าด้วยการแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในระหว่างเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบ

หรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เก็บอุปกรณ์  ผลิตภัณฑ์  และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการให้บริการเพื่อสุขภาพ 

ในปริมาณพอสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ 
(๓) ยึดหรืออายัดอุปกรณ์  ผลิตภัณฑ์  และเครื่องมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  ตลอดจนภาชนะบรรจุ   

หีบห่อ  ฉลาก  และเอกสารกํากับ  และเอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเก่ียวข้องกับการกระทํา
ความผิด 

(๔) มีหนังสือเรียกให้บุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคํา  หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่จําเป็น 
เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ให้ผู้รับอนุญาต  ผู้ดําเนินการ  ผู้ให้บริการ  หรือบุคคลซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพนั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ์ 

 
 

มาตรา ๓๘ ในกรณีผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาต  ไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาต  ไม่ให้โอนใบอนุญาต  
หรือไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ  ให้ผู้ขออนุญาต  ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต  ผู้ขอรับโอนใบอนุญาต   
หรือผู้ขอขึ้นทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวง  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
การไม่ออกใบอนุญาต  การไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาต  การไม่ให้โอนใบอนุญาต  หรือการไม่รับขึ้นทะเบียน  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๙ ผู้รับอนุญาต  ผู้ดําเนินการ  หรือผู้ให้บริการ  ซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญาต  ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต  หรือถูกลบชื่อออกจากทะเบียน  มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวง  ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต  หรือคําสั่งลบชื่อออกจากทะเบียน  แล้วแต่กรณี 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต  คําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต  หรือคําสั่งลบชื่อออกจากทะเบียน 

มาตรา ๔๐ การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๓๘  หรือมาตรา  ๓๙  ให้ปลัดกระทรวง
พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว   
ในการนี้  ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว 

คําวินิจฉัยของปลัดกระทรวงให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๗ 
บทกําหนดโทษ 

 
 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๔๑ ผู้ใดใช้ชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจว่า  “สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”   
“กิจการสปา”  “นวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม”  หรือกิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ที่ออกตามความใน  (๓)  ของบทนิยามคําว่า  “สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”  ในมาตรา  ๓  หรือคําอื่นใด
ที่มีความหมายเช่นเดียวกัน  ในประการที่อาจทําให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
โดยมิได้เป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท 

มาตรา ๔๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกิน 
ห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๐  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
มาตรา ๔๔ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๔  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท 
มาตรา ๔๕ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  

หรือ  (๑๓)  หรือผู้ดําเนินการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สามหม่ืนบาท 

มาตรา ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการ  หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทํา
ของกรรมการผู้จัดการ  หรือบุคคลใด  ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ี
บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๔๘ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจเปรียบเทียบได้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

เม่ือผู้ต้องหาชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๙ ผู้ประกอบกิจการ  ผู้ดําเนินการ  และผู้ให้บริการในสถานที่เพื่อสุขภาพหรือ 
เพื่อเสริมสวยที่ได้รับการรับรองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  กําหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือ
เพื่อเสริมสวย  มาตรฐานของสถานที่  การบริการ  ผู้ให้บริการ  หลักเกณฑ์  และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรอง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสําหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย  ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ  



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

พ.ศ.  ๒๕๐๙  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ  คําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการ  หรือคําขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อผู้อนุญาต
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และเม่ือย่ืนคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอ
ขึ้นทะเบียนแล้ว  ให้ประกอบกิจการ  ดําเนินการ  หรือให้บริการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่งไม่ออก
ใบอนุญาตหรือไม่รับขึ้นทะเบียนจากผู้อนุญาต  แล้วแต่กรณี 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
      
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ฉบับละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
(๒) ใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการ ฉบับละ   ๑,๕๐๐ บาท 
 
(๓) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  คร้ังละเท่ากับค่าธรรมเนียม 
 ใบอนุญาตประเภทและขนาดนั้น ๆ  แต่ละฉบับ 
 
(๔) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 
(๕) การเปล่ียนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต คร้ังละ  ๕๐๐ บาท 
 
(๖) ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
 รายปี      ปีละ  ๑,๐๐๐ บาท 
 
 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่กิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
เป็นกิจการด้านบริการที่สร้างงานและรายได้แก่ประเทศเป็นจํานวนมาก  และเป็นกิจการที่ได้รับความเช่ือมั่น 
จากผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมายาวนาน  จึงมีผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี  แต่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกํากับดูแลการดําเนินกิจการน้ีเป็นการเฉพาะ  ผู้ประกอบกิจการ
ผู้ดําเนินการ  และผู้ให้บริการจํานวนมากขาดความรู้และทักษะในการประกอบกิจการ  และการให้บริการของ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐานและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ  ร่างกาย  หรือจิตใจ
ของผู้รับบริการ  ประกอบกับมีผู้ใช้คําว่าสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพ่ือประกอบกิจการแฝงอย่างอ่ืนอันส่ง 
ผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีต่อกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
สมควรมีกฎหมายที่กํากับดูแลการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพข้ึนเป็นการเฉพาะ  เพ่ือให้ 
การดําเนินกิจการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีมาตรฐานอันเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภค  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กําหนดสถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย มาตรฐานของสถานที ่
การบริการ ผูใหบริการ หลักเกณฑ และวิธกีารตรวจสอบเพื่อการรับรอง 
ใหเปนไปตามมาตรฐานสาํหรับสถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย 

ตามพระราชบญัญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
 
  โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผูใหบริการ หลักเกณฑ

และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองสถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย ทั้งนี้เพ่ือใหสถานทีด่งักลาว

ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตเปนสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ  
  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ (๓) (ข) แหงพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ.๒๕๐๙   
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนพระราชบัญญัติ

ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ

มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให

กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดย

ความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑  ในประกาศนี ้ 
   “สถานประกอบการ”หมายความวา สถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยที่ใชในการ

ประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือกิจการนวดเพื่อเสริมสวย ซึ่งกิจการดังกลาว

ไมเขาขายการประกอบโรคศลิปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพอ่ืนตาม

กฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทย หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
             “กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมายความวา การประกอบกิจการที่ใหการดูแลและเสริมสราง
สุขภาพ โดยบริการหลักที่จัดไวประกอบดวย การนวดเพื่อสุขภาพและการใชน้าํเพ่ือสุขภาพโดยอาจมี

บริการเสริมประกอบดวย เชน การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบาํบัดและการ

ควบคุมอาหาร โยคะและการทําสมาธิ  การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ ตลอดจนการแพทย

ทางเลือกอ่ืนๆ หรือไมก็ได  
  “กิจการนวดเพื่อสุขภาพ” หมายความวา การประกอบกจิการนวดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เปนการผอนคลายกลามเนือ้ ความเมื่อยลา ความเครียด ดวยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจบั การดัด 

การดึง การประคบ การอบ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามศาสตรและศิลปะของการนวดเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ตอง

ไมมีสถานที่อาบน้ําโดยมีผูใหบริการ 



 ๒  

  “กิจการนวดเพื่อเสริมสวย” หมายความวา การประกอบกิจการนวดในสถานที่เฉพาะ 

เชน รานเสริมสวยหรือแตงผม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความสวยงามดวยวิธีการกด การคลึง การบีบ  
การจับ การประคบ การอบ หรือดวยวิธีการอื่นใดตามศลิปะการนวดเพื่อเสริมสวย ทั้งนี้ตองไมมสีถานที่

อาบน้าํโดยมีผูใหบริการ 
  “ผูประกอบการ” หมายความวา บุคคลซึ่งเปนเจาของสถานประกอบการที่ไดรับ 
ใบรับรองมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการจากคณะกรรมการ 
  “ผูดําเนินการ”หมายความวา บุคคลซึ่งมีคณุสมบัตติามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน 
ประกาศนี้และทําหนาทีใ่หบริการโดยควบคุมดูแลการใหบริการทั้งหมดในสถานประกอบการ 
  “ผูใหบริการ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีคณุสมบัตติามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน 
ประกาศนี้และทําหนาทีใ่หบริการตอผูรับบริการในสถานประกอบการ 
  “ใบรับรองมาตรฐาน” หมายความวา ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อ 
สุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย  
  “ผูออกใบรับรอง” หมายความวา อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผูวาราชการ 
จังหวัด หรือผูซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย แลวแตกรณี 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถาน

ประกอบการกลาง หรือคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการประจําจังหวัด 

แลวแตกรณี 
 

หมวด ๑ 
สถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย 

 
 
  ขอ ๒  สถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยตามมาตรา ๓ (๓) (ข) แหง 
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดแกสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้ 
  (๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ 
  (๒) กิจการนวดเพื่อสุขภาพ 
  (๓) กิจการนวดเพื่อเสริมสวย 
  สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะของสถานที่  
การบริการ และผูใหบริการเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวในประกาศนี้ 
 
 

 
 
 



 ๓  

หมวด ๒ 
มาตรฐานของสถานที่ การบริการ และผูใหบริการ 

 
สวนที่ ๑ 

มาตรฐานกิจการสปาเพื่อสุขภาพ 
 
  ขอ ๓  มาตรฐานสถานที่ของสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ใหมีดังตอไปนี้ 

(๑) ตั้งอยูในทําเลที่มีความสะดวก ปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ไมอยู 
ใกลชิดศาสนสถาน ในระยะที่จะกอใหเกิดปญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ 
  (๒) ในกรณีที่ใชพ้ืนที่ประกอบกิจการสปา ในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่น
ซึ่งมิใชกิจการสถานบริการ ตองแบงสถานที่ใหชัดเจน และกิจการอื่นนั้นตองไมกระทบกระเทือนตอการ

ใหบริการในกิจการสปาเพื่อสุขภาพนั้น 
  (๓) พ้ืนที่สถานประกอบการจะตองไมอยูในพื้นที่ติดตอกับสถานบริการตามกฎหมายวา
ดวยสถานบริการ 
  (๔) กรณีสถานประกอบการ มีการใหบริการหลายลักษณะรวมอยูในอาคารเดียวกันหรือ
สถานที่เดียวกัน จะตองมีการแบงสัดสวนใหชัดเจน และแตละสัดสวนจะตองมีพ้ืนที่และลักษณะตาม

มาตรฐานของการใหบริการแตละประเภท 
  (๕) การจัดบริเวณที่ใหบริการเฉพาะบุคคล จะตองไมใหมิดชิดหรือลับตาจนเกินไป 
  (๖) พ้ืนที่ที่ใหบริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพตอง
สะอาด เปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 
  (๗) อาคารตองทําดวยวัสดุที่มั่นคง ถาวร ไมชํารุดและไมมีคราบสิ่งสกปรก 
  (๘) บริเวณพื้นที่ที่มีการใชน้ําในการใหบริการ พ้ืนควรทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย
และไมล่ืน 
  (๙) จัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอในการใหบริการแตละพ้ืนที่ 
  (๑๐) จัดใหมีการระบายอากาศเพียงพอ 
  (๑๑) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ําเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
  (๑๒) มีการควบคุมพาหะนําโรคอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
  (๑๓) จัดใหมีหองอาบน้ํา หองสวม อางลางมือ หองผลัดเปลี่ยนเสื้อผาและตูเก็บเสื้อผา

ที่สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอยางเพียงพอและควรแยกสวนชาย หญิง  
(๑๔) จัดใหมีการตกแตงสถานที่ที่เหมาะสม โดยจะตองไมมีลักษณะที่ทําใหเส่ือมเสีย 

ศีลธรรม หรือขัดตอวัฒนธรรมและประเพณีอันดี   
 
  ขอ ๔  มาตรฐานผูดําเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ใหมีดังตอไปนี้ 
  (๑) ผูประกอบการตองจัดใหมีผูดําเนินการคนหนึ่งเปนผูควบคุมดูแลและรับผิดชอบใน
การดําเนินการสถานประกอบการนั้น ผูดําเนินการจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 



 ๔  

              (ก) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 
        (ข) มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
        (ค) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรในสาขาที่เก่ียวกับสุขภาพ 
หรือสาขาที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางรับรอง หรือใหความ

เห็นชอบ หรือมีประสบการณทํางานในสถานประกอบการมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 
        (ง) ผานการประเมินความรู ความสามารถ ตามที่คณะกรรมการตรวจและประเมิน

มาตรฐานสถานประกอบการกลางกําหนด 
        (จ) กรณีเคยเปนผูดําเนินการมากอน แตถูกเพิกถอนใบประเมินความรู  
ความสามารถจะตองพนระยะเวลานับแตวันที่ถูกเพิกถอนไมนอยกวา ๒ ป จึงจะขอประเมินความรู  
ความสามารถใหมได 
         (ฉ) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        (ช) ไมเปนโรคตองหามดังตอไปนี้ 
     ๑) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
     ๒) โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง 
     ๓) โรคจิตรายแรง 
     ๔) โรคอื่นในระยะรุนแรงที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการสถานประกอบการ 
        (ซ) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
             (ฌ) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
   (๒) ผูดําเนินการตองควบคุมดูแลกิจการของสถานประกอบการนั้นไดโดยใกลชิด 
และไมเปนผูดําเนินการสถานประกอบการแหงอ่ืนอยูกอนแลว 
  (๓) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูดําเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ หรือผูดําเนินการ 
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ผูประกอบการจะตองจัดหาผูดําเนินการใหม และตองแจงเปน

หนังสือใหกองการประกอบโรคศิลปะสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัใน

เขตทองที่ ทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนผูดําเนินการ ในระหวางที่ดําเนินการจัดหา 
ผูดําเนินการใหม ใหกิจการสปาเพื่อสุขภาพนัน้ประกอบกิจการตอไปได แตไมเกิน ๓๐ วัน 
 
  ขอ ๕  ผูดําเนินการมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ควบคุมและดูแลผูใหบริการในสถานประกอบการ ใหบริการตามนโยบายและคูมือ
ปฏิบัติงานของสถานประกอบการแหงนั้นโดยเครงครัด 

(๒)จัดทําทะเบียนประวัติผูใหบริการและพนักงาน 
  (๓) ทุกครั้งที่มีการจัดบริการรายการใหม หรือปรับปรุงบริการรายการใดๆ ในแบบ 
แสดงรายการ หรือมีการใชผลิตภัณฑใหม จะตองดําเนินการใหมีการจัดทําคูมือปฏิบัติการสําหรับบริการ

นั้น หรือจัดทําคูมือการใชผลิตภัณฑ และพัฒนาผูใหบริการใหสามารถใหบริการนั้นๆ ไดตามคูมือที่

จัดทําข้ึน 



 ๕  

(๔) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหบริการอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
  (๕) ควบคุมดูแลมิใหมีการจัดสถานที่ รูปภาพ หรือส่ือชนิดอื่นๆ เพ่ือใหผูใชบริการ 
สามารถเลือกผูใหบริการได 
  (๖) ควบคุมและดูแลผูใหบริการในสถานประกอบการมิใหมีการลักลอบ หรือมีการคา 

หรือรวมประเวณี หรือมีการกระทํา หรือบริการที่ขัดตอกฎหมาย วัฒนธรรม ศีลธรรมและประเพณีอันดี 
  (๗) ควบคุมดูแลการบริการ อุปกรณ ผลิตภัณฑ และเคร่ืองใชตางๆใหไดมาตรฐาน 
ถูกสุขลักษณะและใชไดอยางปลอดภัย 
  (๘) หามมิใหผูดําเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ 

(ก) รับผูมีอายุต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณเขาทํางาน 
(ข) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวายหรือ

ครองสติไมไดเขาไปอยูในสถานประกอบการระหวางเวลาทําการ 
(ค) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
     ในสถานประกอบการ 
(ง) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการนําอาวุธเขาไปในสถานประกอบการ 

โดยฝาฝนกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไม

เพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน 
  (๙) ผูดําเนินการตองปฏิบัตติามกฎหมายที่เก่ียวกับแรงงานโดยเครงครัด 
  (๑๐) ผูดําเนินการตองดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิการในการทํางานของ 
ผูใหบริการและพนักงาน และตองมีมาตรการปองกันการถูกลวงละเมิดจากผูรับบริการ 
  (๑๑) ผูดําเนินการตองแสดงใบรับรองมาตรฐานไวในที่เปดเผยและมองเห็นไดชัดเจน  
ณ สถานประกอบการนัน้ 
 
  ขอ ๖  ในกรณีที่มีการตรวจสอบพบวา สถานประกอบการใดมีผูดําเนินการขาด 
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ ๔ หรือไมดําเนินการตามที่กําหนดในขอ ๕ ให 
คณะกรรมการผูตรวจสอบแจงตอคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง 
เพ่ือพิจารณาเพิกถอนใบประเมินความรูความสามารถของผูดําเนินการ 
 
  ขอ ๗  มาตรฐานผูใหบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ใหมีดังตอไปนี้ 
  (๑) ผูใหบริการจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
        (ก) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ 
        (ข) ไดรับการอบรมหรือถายทอดความรูตามหลักสูตรจากหนวยงานราชการ สถาบัน 

หรือสถานศึกษาที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางรับรอง หรือเปนผูที่

มีประสบการณการทํางานในกิจการสปาเพื่อสุขภาพมาแลวไมนอยกวา ๑ ป และผานการทดสอบ

ความรูและประสบการณโดยคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง 
        (ค) ไมเปนโรคตองหามดังตอไปนี้ 
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     ๑) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
     ๒) โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง 
       ๓) โรคจิตรายแรง 
     ๔) โรคอื่นในระยะรุนแรงที่เปนอุปสรรคตอการทํางานหรือโรคติดตอ 

ในระยะรายแรง 
        (ง) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

     (จ)กรณีเคยเปนผูใหบริการมากอน แตถูกคณะกรรมการตรวจและประเมิน 
มาตรฐานสถานประกอบการเพิกถอนใบประเมินความรู ความสามารถ จะตองเลยระยะเวลาเพิกถอนไม

นอยกวา ๒ ป จึงจะขอประเมินความรู ความสามารถใหมได 
  (๒) ผูใหบริการมีหนาที่และขอปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) ใหบริการแกผูรับบริการตามความรูและความชํานาญตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ที่ไดศึกษาอบรมมา 
        (ข) ไมกล่ันแกลง ทําราย หรือกอใหเกิดอันตรายตอผูรับบริการ 

(ค) เก็บความลับของผูรับบริการ โดยไมนําขอมูลหรือเร่ืองที่ไดยินจากผูรับบริการ 
ไปเปดเผยจนกอใหเกิดความเสียหายแกผูรับบริการหรือบุคคลอื่น 
        (ง) ไมแสดงอาการยั่วยวน กระทําลามกอนาจาร หรือพูดจาในทํานองใหผูรับบริการ

เขาใจวาผูใหบริการตองการมีเพศสัมพันธกับผูรับบริการ และตองไมมีเพศสัมพันธกับผูรับบริการหรือ

คาประเวณี 
        (จ) ไมพูดจาหยอกลอ หรือลอเลน หรือกระทําการใดๆ อันมิใชหนาที่ที่จะตอง 
ใหบริการกับผูรับบริการ โดยตองใหบริการดวยอาการสุภาพ ออนโยน 
        (ฉ) ไมดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือของมึนเมา หรือยาเสพติด ในขณะให 
บริการแกผูรับบริการ 
        (ช) มีความซื่อสัตย สุจริตตอหนาที่ที่กระทําและไมลักขโมยทรัพยสินของผูรับบริการ 
        (ซ) มีความรับผดิชอบตอตนเองโดยการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง และไมนําโรคตดิตอ
ไปแพรแกผูรับบริการและเพื่อนรวมงาน 
          (ฌ) หามมิใหผูใหบริการใสเครื่องประดับหรือของมีคา ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติงาน 
            (ญ) เปนผูดํารงตนอยูในศีลธรรมอันดี 
     
  ขอ ๘  มาตรฐานการบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ใหมีดังตอไปนี้ 

(๑)ผูประกอบการตองจัดใหมีผูใหบริการที่มีคุณสมบัติตามประกาศนี้ และหามมิใหนํา 
ผูที่ขาดคุณสมบัติมาใหบริการ เวนแตผูใหบริการฝกหัด ซึ่งมีจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของผูใหบริการที่มี 
  (๒) ผูประกอบการตองจัดการบริการใหเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานการบริการ
แตละประเภท โดยจะตองมีบริการหลักประกอบดวย การนวดเพื่อสุขภาพ การใชน้ําเพ่ือสุขภาพ เชน 
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บริการอบไอน้ํา อางน้ําวน บอน้ํารอน บอน้ําเย็น เปนตน และใหมีบริการอื่น เชน การพอกโคลน การ

เสริมสวย การออกกําลังกาย อาหารสุขภาพ โยคะ สมาธิและอ่ืนๆ อีก ๓ รายการเปนอยางนอย 
  (๓) สถานประกอบการตองมีลักษณะการใหบริการดังตอไปนี้ 

(ก) เวลาเปดทําการใหเร่ิมบริการไดตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา และเวลาปดทําการ 
หรือใหบริการไมเกิน ๒๒.๐๐ นาฬิกา  

(ข) ผูประกอบการตองแสดงทะเบียนประวัติผูใหบริการ ตามแบบที่กระทรวง 
สาธารณสุขกําหนด 
      (ค) ผูประกอบการตองจัดทําทะเบียนประวัติผูรับบริการ ไวเปนหลักฐานตามแบบที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยตองเก็บรักษาไวใหอยูในสภาพที่ตรวจสอบไดไมนอยกวา ๕ ป นับแต

วันที่จัดทํา 
(ง) หามมิใหมีการบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือของมึนเมาทุกชนิด 

แกพนักงานผูใหบริการหรือผูรับบริการและตองถือเปนเขตปลอดบุหร่ี 
       (จ) การใหบริการจะตองไมเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ การ
ประกอบวิชาชีพอ่ืนตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทย กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และ

กฎหมายวาดวยสถานบริการ 
       (ฉ) การประชาสัมพันธหรือการโฆษณาการใหบริการของสถานประกอบกิจการ 

จะตองไมทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจวาสถานที่ดังกลาว มีการใหการบําบัดรักษาพยาบาลอันอาจเปนการฝา

ฝนกฎหมาย และขอความโฆษณานั้นจะตองไมเปนเท็จหรือโออวดเกินความเปนจริง 
      (ช) ผูประกอบการตองแสดงรายการบริการ และอัตราคาบริการไวในที่เปดเผยและ
มองเห็นไดงาย หรือสามารถใหตรวจสอบได 
       (ซ) ผูประกอบการตองไมจัดหรือยินยอมใหมีรูปแบบการใหบริการ ที่อาจเขาขาย

หรือฝาฝนกฎหมายสถานบริการหรือบริการที่จะตองขออนุญาตเปนพิเศษ เชน การพนัน การแสดงดนตร ี

การขับรอง คาราโอเกะ สนุกเกอร เตนรํา รําวง ตลอดจนจัดใหมีมหรสพอื่นๆ เปนตน 
     (ฌ) ผูประกอบการตองกําหนดใหมีเครื่องแบบสําหรับผูใหบริการ โดยเปนเครื่องแบบ
ที่รัดกุม สุภาพ สะอาดเรียบรอย สะดวกตอการปฏิบัติงาน และตองมีปายชื่อผูใหบริการติดไวที่หนาอก

ดานซาย 
 
  ขอ ๙  มาตรฐานความปลอดภัยกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ใหมีดังตอไปนี้ 

(๑) ผูประกอบการตองจัดใหมีชุดปฐมพยาบาลไวในสถานประกอบการ และพรอมใช
งานไดตลอดเวลาที่มีการใหบริการ 
  (๒) ผูประกอบการตองจัดใหมีปายหรือขอความเพื่อแสดง หรือเตือนใหผูรับบริการ

ระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภยันตราย 
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(๓)ในกรณีที่กิจการสปาเพื่อสุขภาพ มีการจัดใหมีบริการอบความรอน อบไอน้ํา 
อางน้ําวนไวบริการตลอดจนอุปกรณหรือบริการอ่ืนใดอันอาจกอใหเกิดอันตรายไวบริการ ผูประกอบการ

ตองจัดใหมีพนักงานที่มีความรู ความเขาใจและความชํานาญในการใชอุปกรณนั้นเปนอยางดี 

เปนผูรับผิดชอบอุปกรณ และมีหนาที่คอยตรวจตราดูแลการใชอุปกรณดังกลาวทั้งในขณะใชงานและหลัง

การใชงาน 
  (๔) ผูประกอบการตองจัดใหมีนาฬิกาที่สามารถมองเห็น อานเวลาไดโดยงายและชัดเจน

จากจุดที่ผูรับบริการกําลังใชบริการอบความรอน อบไอน้ํา และอางน้ําวนอยู ทั้งนี้เพ่ือชวยใหผูรับบริการ

สามารถควบคุมเวลาการใชอุปกรณดวยตนเองไดโดยสะดวก 
(๕)ผูประกอบการตองจัดใหมีระบบฉุกเฉินสําหรับบริการอบความรอน อบไอน้ําและ 

อางน้ําวน ซึ่งสามารถหยุดการทํางานของอุปกรณดังกลาวไดโดยอัตโนมัติในทันทีที่เกิดจากภาวะซึ่งอาจ

เปนอันตรายตอผูรับบริการ และการเขาถึงเพ่ือใชระบบฉุกเฉินนั้นตองสามารถกระทําไดโดยงายและ

สะดวกในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 
(๖)ภายในบริเวณที่ใหบริการอบความรอน อบไอน้ํา อางน้ําวน และบอน้ํารอน น้ําเย็น  

ตองมีเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และเคร่ืองตั้งเวลา เพ่ือใหพนักงานผูรับผิดชอบ

อุปกรณสามารถปรับและควบคุมอุณหภูมิใหอยูในสภาวะที่ปลอดภัยสําหรับผูรับบริการตลอดเวลา 
  (๗) ผูประกอบการตองจัดใหมีระบบคัดกรองผูรับบริการ ที่อาจมีความเสี่ยงตอการเขา
ใชบริการในบางแผนก โดยเฉพาะตองไมอนุญาตใหสตรีตั้งครรภ ผูใชยาบางประเภท ที่อาจเกิดปญหาได

เมื่อเขาใชอุปกรณบางชนิด ผูที่เพ่ิงจะดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือเมาสุรา ผูปวยความดัน

โลหิตสูง ผูปวยเบาหวานและผูปวยโรคหัวใจเขาใชอุปกรณ หรือบริการที่เส่ียงตอภาวะนั้น เวนแตจะไดรับ

การสั่งใหใชอุปกรณจากแพทยผูเก่ียวของ 
  (๘) ผูประกอบการตองดูแลและควบคุมคุณภาพน้ําที่ใชสําหรับใหบริการ ไมวาจะเปน

อางน้ําวน สระน้ํา หรืออุปกรณการใชน้ําชนิดอื่นใด ใหมีคุณสมบัติทางเคมีที่ปลอดภัยและไมเปน

แหลงแพรเช้ือ 
  (๙) ผา อุปกรณและเคร่ืองมือทุกชนิดเมื่อใชบริการแลว ตองซักหรือลางทําความสะอาด
อยางถูกสุขลักษณะ กอนนํากลับมาใชบริการครั้งตอไป และในกรณีที่การใหบริการมีความเสี่ยงตอการ

แพรเช้ือ เชน การใชไมหรืออุปกรณที่ใชขัดหรือขูดผิวหนังในการบริการกดจุดฝาเทา ตองผานกรรมวิธี

การฆาเช้ือที่สามารถฆาและควบคุมเชื้อได ไมนอยกวาเทคนิคการปลอดเชื้อทุกครั้งหลังการใหบริการ 
  (๑๐) ในกรณีที่ผูใหบริการอาจมีการหายใจรดบริเวณใบหนาผูรับบริการ เชน ใน

การดูแลและนวดบริเวณใบหนา ผูใหบริการตองสวมอุปกรณที่ถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันการหายใจ

รดบร ิเวณใบหนาผูรับบริการและการแพรกระจายเชื้อระบบทางเดินหายใจไปสูผูรับบริการ ในขณะที่มี

การใหบริการทุกครั้ง 
  (๑๑) ผูประกอบการตองมีการดําเนินการปองกันการติดเชื้อที่เหมาะสม 
  (๑๒) ตองมีระบบการปองกันอัคคีภัย ในสถานประกอบการตามกฎหมายวาดวยการ 
ควบคุมอาคาร 
 
 



 ๙  

สวนที่ ๒ 
มาตรฐานกิจการนวดเพื่อสุขภาพ 

 
 
  ขอ ๑๐  มาตรฐานสถานที่ของกิจการนวดเพื่อสุขภาพ ใหมีดังตอไปนี้  
  (๑) ตั้งอยูในทําเลที่มีความสะดวก ปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ  
  (๒) ในกรณีที่ใชพ้ืนที่ประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ ในอาคารเดียวกันกับการประกอบ

กิจการอ่ืนซึ่ งมิ ใช กิจการสถานบริการ  ตองแบงสถานที่ ให ชัดเจน  และกิจการอื่นนั้นตองไม

กระทบกระเทือนตอการใหบริการในกิจการนวดเพื่อสุขภาพ 
  (๓) พ้ืนที่สถานประกอบการจะตองไมอยูในพื้นที่ติดตอกับสถานบริการตามกฎหมายวา
ดวยสถานบริการ 
  (๔) กรณีสถานประกอบการ มีการใหบริการหลายลักษณะรวมอยูในอาคารเดียวกันหรือ
สถานที่เดียวกัน จะตองมีการแบงสัดสวนใหชัดเจน และแตละสัดสวนจะตองมีพ้ืนที่และลักษณะตาม

มาตรฐานของการใหบริการแตละประเภท 
  (๕) การจัดบริเวณที่ใหบริการเฉพาะบุคคล จะตองไมใหมิดชิดหรือลับตาจนเกินไป 
  (๖) พ้ืนที่ที่ใหบริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพตอง
สะอาด เปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 
  (๗) อาคารตองทําดวยวัสดุที่มั่นคง ถาวร ไมชํารุดและไมมีคราบสิ่งสกปรก 
  (๘) บริเวณพื้นที่ที่มีการใชน้ําในการใหบริการ พ้ืนควรทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย
และไมล่ืน 
  (๙) จัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอในการใหบริการแตละพ้ืนที่ 
  (๑๐) จัดใหมีการระบายอากาศเพียงพอ 
  (๑๑) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ําเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
  (๑๒) มีการควบคุมพาหะนําโรคอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
  (๑๓) จัดใหมีหองอาบน้ํา หองสวม อางลางมือ หองผลัดเปลี่ยนเสื้อผาและตูเก็บเสื้อผา

ที่สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอยางเพียงพอและควรแยกสวนชาย หญิง  
(๑๔) จัดใหมีการตกแตงสถานที่ที่เหมาะสมโดยจะตองไมมีลักษณะที่ทําใหเส่ือมเสีย 

ศีลธรรม หรือขัดตอวัฒนธรรมและประเพณีอันดี  
 
  ขอ ๑๑  ผูประกอบการมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ควบคุมและดูแลผูใหบริการในสถานประกอบการใหบริการตามนโยบายและคูมือ
ปฏิบัติงานของสถานประกอบการแหงนั้นโดยเครงครัด 
  (๒) จัดทําทะเบียนประวัติผูใหบริการและพนักงาน 

 



 ๑๐  

(๓) ทุกครั้งที่มีการจัดบริการรายการใหม หรือปรับปรุงบริการใดๆในแบบแสดง 
รายการ หรือมีการใชผลิตภัณฑใหม ผูประกอบการจะตองดําเนินการใหมีการจัดทําคูมือปฏิบัติการ

สําหรับบริการนั้นๆ หรือจัดทําคูมือการใชผลิตภัณฑ และพัฒนาผูใหบริการใหสามารถใหบริการนั้นๆ 

ตามคูมือที่จัดทําข้ึน 
  (๔) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหบริการอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
  (๕) ควบคุมดูแลมิใหมีการจัดสถานที่ รูปภาพ หรือส่ือชนิดตางๆ เพ่ือใหผูรับบริการ

สามารถเลือกผูใหบริการได 
  (๖) ควบคุมและดูแลผูใหบริการในสถานประกอบการมิใหมีการลักลอบหรือมีการคา

หรือรวมประเวณี หรือมีการกระทํา หรือบริการที่ขัดตอกฎหมาย วัฒนธรรม ศีลธรรมและประเพณีอันดี 
  (๗) ควบคุมดูแล บริการ อุปกรณ  ผลิตภัณฑ และเคร่ืองใชตางๆใหไดมาตรฐาน 
ถูกสุขลักษณะและใชไดอยางปลอดภัย 
  (๘) ผูประกอบการตองดูแลมิใหมีการกระทําความผิดตอกฎหมายในสถานประกอบการ 
รวมทั้งหามมิใหผูประกอบการ 
                           (ก)รับผูมีอายุต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณเขาทํางาน  
           (ข) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวาย หรือ

ครองสติไมไดเขาไปอยูในสถานประกอบการระหวางเวลาทําการ 
           (ค) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูซึ่งไมมีหนาที่ดูแลสถานประกอบการนั้นพัก
อาศัยหลับนอนในสถานประกอบการ 
                          (ง) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการนําอาวุธเขาไปในสถานประกอบการโดย

ฝาฝนกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน 
           (จ) บริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือของมึนเมาทุกชนิดแกพนักงานผู

ใหบริการ หรือผูรับบริการและตองถือเปนเขตปลอดบุหร่ีและยาเสพติดทุกชนิด 
  (๙) ผูประกอบการตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับแรงงานโดยเครงครัด 
  (๑๐) ผูประกอบการตองดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิการในการทํางานของ

ผูใหบริการและพนักงาน และตองมีมาตรการปองกันการถูกลวงละเมิดจากผูรับบริการ 
  (๑๑) ผูประกอบการตองแสดงใบรับรองมาตรฐานไวในที่เปดเผยและมองเห็นไดชัดเจน 

ณ สถานประกอบการนั้น 
  ขอ ๑๒  มาตรฐานผูใหบริการกิจการนวดเพื่อสุขภาพ มีดังตอไปนี้ 
  (๑) ผูใหบริการจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
        (ก) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ 
         (ข) ไดรับการอบรมหรือถายทอดความรูตามหลักสูตรจากหนวยงานราชการ สถาบัน 

หรือสถานศึกษาตามที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางรับรอง หรือ

เปนผูที่มีประสบการณการทํางานในกิจการนวดเพื่อสุขภาพมาแลวไมนอยกวา ๑ ป และผานการทดสอบ

ความรูและประสบการณโดยคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง 
         



 ๑๑  

       (ค) ไมเปนโรคตองหามดังตอไปนี้ 
     ๑) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
     ๒) โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง 
     ๓) โรคจิตรายแรง 
                ๔) โรคอื่นในระยะรุนแรงที่เปนอุปสรรคตอการทํางานหรือโรคติดตอ 
ในระยะรายแรง 
         (ง) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
         (จ) กรณีเคยเปนผูใหบริการมากอน แตถูกเพิกถอนใบประเมินความรู ความสามารถ

จากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ จะตองเลยระยะเวลาเพิกถอนไมนอย

กวา ๒ ป จึงจะขอประเมินความรูความสามารถใหมได  
  (๒) ผูใหบริการมีหนาที่และขอปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(ก) ใหบริการแกผูรับบริการตามความรูและความชํานาญตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ที่ไดศึกษาอบรมมา 
        (ข) ไมกล่ันแกลง ทําราย หรือกอใหเกิดอันตรายตอผูรับบริการ 

(ค) เก็บความลับของผูรับบริการโดยไมนําขอมูลหรือเร่ืองที่ไดยินจากผูรับบริการ 
ไปเปดเผยจนกอใหเกิดความเสียหายแกผูมารับบริการหรือบุคคลอื่น 
        (ง) ไมแสดงอาการยั่วยวน กระทําลามกอนาจาร หรือพูดจาในทํานองใหผูรับบริการ

เขาใจวาผูใหบริการตองการมีเพศสัมพันธกับผูรับบริการ และตองไมมีเพศสัมพันธกับผูรับบริการหรือ

คาประเวณี 
        (จ) ไมพูดจาหยอกลอ หรือลอเลน หรือกระทําการใดๆ อันมิใชหนาที่ที่จะตอง

ใหบริการกับผูรับบริการ โดยตองใหบริการดวยอาการสุภาพ ออนโยน 
        (ฉ) ไมดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือของมึนเมา หรือยาเสพติด ในขณะ

ใหบริการแกผูรับบรกิาร 
        (ช) มีความซื่อสัตย สุจริตตอหนาที่ที่กระทําและไมลักขโมยทรัพยสินของผูรับบริการ 
        (ซ) มีความรับผิดชอบตอตนเองโดยการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง และไมนําโรคตดิตอ
ไปแพรแกผูรับบริการและเพื่อนรวมงาน 
        (ฌ) หามมิใหผูใหบริการใสเครื่องประดับหรือของมีคาซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติงาน 
                        (ญ) เปนผูดํารงตนอยูในศีลธรรมอันดี 
 
  ขอ ๑๓  มาตรฐานการบริการกิจการนวดเพื่อสุขภาพ มีดังตอไปนี้ 

(๑) ผูประกอบการตองจัดใหมีผูใหบริการที่มีคุณสมบัติตามประกาศนี้ และหามมิให 
นําผูที่ขาดคุณสมบัติมาใหบริการ เวนแตผูใหบริการฝกหัด ซึ่งมีจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของผูใหบริการที่มี 
  (๒) ผูประกอบการตองจัดการบริการใหเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานการบริการ
นวดแตละประเภท  



 ๑๒  

  (๓) สถานประกอบการตองมีลักษณะการใหบริการดังตอไปนี้ 
(ก) เวลาเปดทําการใหเร่ิมบริการไดตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา และเวลาปดทําการ 

หรือใหบริการไมเกิน ๒๒.๐๐ นาฬิกา 
(ข) ผูประกอบการตองแสดงทะเบียนประวัติผูใหบริการตามแบบที่กระทรวง 

สาธารณสุขกําหนด       
(ค) หามมิใหมีการบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือของมึนเมาทุกชนิดแก 

พนักงานผูใหบริการ หรือผูรับบรกิารและตองถือเปนเขตปลอดบุหร่ี 
       (ง) การใหบริการจะตองไมเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ การ
ประกอบวิชาชีพอ่ืนตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทย กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และ

กฎหมายวาดวยสถานบริการ 
       (จ) การประชาสัมพันธหรือการโฆษณาการใหบริการของสถานประกอบการ จะตอง
ไมทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจวาสถานท่ีดังกลาวมีการใหการบําบัดรักษาพยาบาลอันอาจเปนการฝาฝน

กฎหมาย และขอความโฆษณานั้นจะตองไมเปนเท็จหรือโออวดเกินความเปนจริง 
      (ฉ) ผูประกอบการตองแสดงรายการบริการ และอัตราคาบริการไวในที่เปดเผยและ
มองเห็นไดงาย หรือสามารถใหตรวจสอบได 
       (ช) ผูประกอบการตองไมจัดหรือยินยอมใหมีรูปแบบการใหบริการที่อาจเขาขายหรือ
ฝาฝนกฎหมายสถานบริการหรือบริการที่จะตองขออนุญาตเปนพิเศษ เชนการพนัน การแสดงดนตรี การ

ขับรอง คาราโอเกะ สนุกเกอร เตนรํา รําวง ตลอดจนจัดใหมีมหรสพอื่นๆ เปนตน 
     (ซ) ผูประกอบการตองกําหนดใหมีเครื่องแบบสําหรับผูใหบริการ โดยเปนเครื่องแบบ
ที่รัดกุม สุภาพ สะอาดเรียบรอย สะดวกตอการปฏิบัติงาน และตองมีปายชื่อผูใหบริการติดไวที่หนาอก

ดานซาย 
 
  ขอ ๑๔  มาตรฐานความปลอดภัยกิจการนวดเพื่อสุขภาพ มีดังตอไปนี้ 
  (๑) ผูประกอบการจะตองจัดใหมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องตนไวในสถานประกอบการ และ
พรอมใชงานไดตลอดเวลาที่มีการใหบริการ 
  (๒) ผูประกอบการตองจัดใหมีปายหรือขอความเพื่อแสดงหรือเตือนใหผูรับบริการ

ระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภยันตราย 
(๓)ในกรณีที่สถานประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ มีการจัดใหมีบริการอบความรอน  

อบไอน้ําไวบริการ ตลอดจนอุปกรณหรือบริการอ่ืนใดอันอาจกอใหเกิดอันตรายไวบริการ ผูประกอบการ

ตองจัดใหมีพนักงานที่มีความรู ความเขาใจและความชํานาญในการใชอุปกรณนั้นเปนอยางดี เปน

ผูรับผิดชอบอุปกรณและมีหนาที่คอยตรวจตราดูแลการใชอุปกรณดังกลาว ทั้งในขณะใชงานและหลังการ

ใชงาน 
  (๔) ผูประกอบการตองจัดใหมีนาฬิกาที่สามารถมองเห็น อานเวลาไดโดยงายและชัดเจน

จากจุดที่ผูรับบริการกําลังใชบริการอบความรอน อบไอน้ําอยู ทั้งนี้เพ่ือชวยใหผูรับบริการสามารถควบคุม

เวลาการใชอุปกรณดวยตนเองไดโดยสะดวก 



 ๑๓  

  (๕) ผูประกอบการตองจัดใหมีระบบฉุกเฉินสําหรับบริการอบความรอน อบไอน้ํา ซึ่ง

สามารถหยุดการทํางานของอุปกรณดังกลาวไดโดยอัตโนมัติในทันที ที่เกิดจากภาวะซึ่งอาจเปนอันตราย

ตอผูใชบริการ และการเขาถึงเพ่ือใชระบบฉุกเฉินนั้นตองสามารถกระทําไดโดยงายและสะดวกในเวลาที่

เกิดเหตุฉุกเฉิน และตองจัดสถานที่ใหสามารถเคลื่อนยายผูรับบริการไดในกรณีฉุกเฉิน 
  (๖) ภายในบริเวณที่ใหบริการอบความรอน อบไอน้ํา ตองมีเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่อง

ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และเครื่องตั้งเวลา เพื่อใหบุคลากรผูรับผิดชอบอุปกรณสามารถปรับ

และควบคุมอุณหภูมิใหอยูในสภาวะที่ปลอดภัยสําหรับผูใชบริการตลอดเวลา 
  (๗) ตองระมัดระวังมิใหผู มีความเสี ่ยงจากอายุ หรือภาวะโรคประจําตัวมาใช
บริการอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
  (๘) ผา อุปกรณและเคร่ืองมือทุกชนิดเมื่อใชบริการแลว ตองซักหรือลางทําความสะอาด
อยางถูกสุขลักษณะ กอนนํากลับมาใชบริการครั้งตอไป และในกรณีที่การใหบริการมีความเสี่ยงตอ

การแพรเช้ือ เชน การใชไมหรืออุปกรณที่ใชขัดหรือขูดผิวหนังในการบริการกดจุดฝาเทา ตองผาน

กรรมวิธีการฆาเช้ือที่สามารถฆาและควบคุมเชื้อไดไมนอยกวาเทคนิคการปลอดเชื้อทุกครั้งหลังการ

ใหบริการ 
  (๙) ในกรณีที่ผูใหบริการอาจมีการหายใจรดบริเวณใบหนาผูรับบริการ เชน ในการดูแล

และนวดบริเวณใบหนา ผูใหบริการตองสวมอุปกรณที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันการหายใจรด

บริเวณใบหนาผูรับบริการและการแพรกระจายเชื้อระบบทางเดินหายใจไปสูผูรับบริการ ในขณะที่มีการ

ใหบริการทุกครั้ง 
  (๑๐) ตองมีการดําเนินการตามระบบปองกันการติดเชื้ออยางเหมาะสม  
  (๑๑) ตองมีระบบปองกันอัคคีภัยในสถานประกอบการตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร 
 
 

สวนที่ ๓ 
มาตรฐานกิจการนวดเพื่อเสริมสวย 

 
 
  ขอ ๑๕  มาตรฐานสถานที่ของกิจการนวดเพื่อเสริมสวย ใหมีดังตอไปนี้ 

  (๑) พ้ืนที่สถานประกอบการจะตองไมอยูในพื้นที่ติดตอกับสถานบริการตามกฎหมายวา
ดวยสถานบริการ 
  (๒) กรณีสถานประกอบการ มีการใหบริการหลายลักษณะรวมอยูในอาคารเดียวกันหรือ
สถานที่เดียวกัน จะตองมีการแบงสัดสวนใหชัดเจน และแตละสัดสวนจะตองมีพ้ืนที่และลักษณะตาม

มาตรฐานของการใหบริการแตละประเภท 
  (๓) การจัดบริเวณที่ใหบริการเฉพาะบุคคล จะตองไมใหมิดชิดหรือลับตาจนเกินไป 



 ๑๔  

  (๔) พ้ืนที่ที่ใหบริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ประกอบกิจการนวดเพื่อเสริมสวย
ตองสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 
  (๕) อาคารตองทําดวยวัสดุที่มั่นคง ถาวร ไมชํารุดและไมมีคราบสิ่งสกปรก 
  (๖) บริเวณพื้นที่ที่มีการใชน้ําในการใหบริการ พ้ืนควรทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย
และไมล่ืน 
  (๗) จัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอในการใหบริการแตละพ้ืนที่ 
  (๘) จัดใหมีการระบายอากาศเพียงพอ 
  (๙) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ําเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
  (๑๐) มีการควบคุมพาหะนําโรคอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
  (๑๑) ตองจัดใหมีหองอาบน้ํา หองสวม อางลางมือ หองผลัดเปลี่ยนเสื้อผาและตูเก็บ

เส้ือผาที่สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอยางเพียงพอ และควรแยกสวนชาย หญิง 
(๑๒) จัดใหมีการตกแตงสถานที่ที่เหมาะสมโดยจะตองไมมีลักษณะที่ทําใหเส่ือมเสีย 

ศีลธรรม หรือขัดตอวัฒนธรรมและประเพณีอันดี   
 
  ขอ ๑๖  ผูประกอบการมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 
    (๑) ผูประกอบการนวดเพื่อเสริมสวยจะตองดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการ

ในการทํางานของผูใหบริการและตองมมีาตรการปองกันมิใหผูใหบริการถูกลวงเกิน ลวนลาม หรือทําราย

จากผูรับบริการ 
    (๒) ควบคุมดูแลมิใหมีการจัดสถานที่ รูปภาพ หรือส่ือชนิดตางๆ เพ่ือใหผูใชบริการ

สามารถเลือกผูใหบริการได 
(๓) ควบคุมและดูแลผูใหบริการในสถานประกอบการมิใหมีการลักลอบ หรือมีการ 

คาประเวณี หรือมีการกระทํา หรือบริการที่ขัดตอกฎหมาย วัฒนธรรม ศีลธรรมและประเพณีอันดี 
(๔) ควบคุมและดูแลการบริการ อุปกรณ ผลิตภัณฑ และเครื่องใชตางๆใหถูกสุขลักษณะ 

และใชไดอยางปลอดภัย 
  (๕) ผูประกอบการตองดูแลมิใหมีการกระทําความผิดตอกฎหมายในสถานประกอบการ 
รวมทั้งหามมิใหผูประกอบการ 

(ก) รับผูมีอายุต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณเขาทํางาน  
           (ข) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวายหรือ

ครองสติไมไดเขาไปอยูในสถานประกอบการระหวางเวลาทําการ 
(ค) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูซึ่งไมมีหนาที่ดูแลสถานประกอบการนั้น 

พักอาศัยหลับนอนในสถานประกอบการ 
       (ง) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการนําอาวุธเขาไปในสถานประกอบการ  

โดยฝาฝนกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถรุะเบิด ดอกไมเพลิง และส่ิงเทียมอาวุธปน 
           (จ) บริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือของมึนเมาทุกชนิดแกพนักงาน  
ผูใหบริการ หรือผูรับบริการและตองถือเปนเขตปลอดบุหร่ีและยาเสพติดทุกชนิด 



 ๑๕  

  (๖) ผูประกอบการตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวกับแรงงานโดยเครงครัด 
   

(๗) ผูประกอบการตองแสดงใบรับรองมาตรฐานไวในที่เปดเผยและมองเห็นได 
ชัดเจน ณ สถานประกอบการนัน้  
 
  ขอ ๑๗  มาตรฐานผูใหบริการกิจการนวดเพื่อเสริมสวย ใหมีดังตอไปนี้ 
       (๑) ผูใหบริการจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
        (ก) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ 
        (ข) ไดรับการอบรมหรือถายทอดความรูตามหลักสูตรจากหนวยงานราชการ สถาบัน 

หรือสถานศึกษาตามที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางรับรอง หรือ

เปนผูที่มีประสบการณการทํางานในกิจการนวดเพื่อเสริมสวยมาแลวไมนอยกวา ๑ ป และผานการ

ทดสอบความรูและประสบการณโดยคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง 
        (ค) ไมเปนโรคตองหามดังตอไปนี้ 
     ๑) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
     ๒) โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง 
     ๓) โรคจิตรายแรง 
     ๔) โรคอื่นในระยะรุนแรงที่เปนอุปสรรคตอการทํางานหรือโรคติดตอ 
ในระยะรายแรง 

     (ง) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (จ) กรณีเคยเปนผูใหบริการมากอน   แตถูกเพิกถอนใบประเมินความรู   ความสามารถ 

จากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ จะตองเลยระยะเวลาเพิกถอนไมนอย

กวา ๒ ป จึงจะขอประเมินความรู ความสามารถใหมได 
  (๒) ผูใหบริการมีหนาที่และขอปฏิบัติดังตอไปนี้ 
        (ก) ใหบริการแกผูรับบริการตามความรูและความชํานาญตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่ได
ศึกษาอบรมมา 
        (ข) ไมกล่ันแกลง ทําราย หรือกอใหเกิดอันตรายตอผูรับบริการ 
        (ค) เก็บความลับของผูรับบริการโดยไมนําขอมูลหรือเร่ืองที่ไดยินจากผูรับบริการไป
เปดเผยจนกอใหเกิดความเสียหายแกผูมารับบริการหรือบุคคลอื่น 
        (ง) ไมแสดงอาการยั่วยวน กระทําลามกอนาจาร หรือพูดจาในทํานองใหเขาใจวาผู

ใหบริการตองการมีเพศสัมพันธกับผูรับบริการ และตองไมมีเพศสัมพันธกับผูรับบริการหรือคาประเวณี 
        (จ) ไมพูดจาหยอกลอ หรือลอเลน หรือกระทําการใดๆ อันมิใชหนาที่ที่จะตอง 
ใหบริการกับผูรับบริการ โดยตองใหบริการดวยอาการสุภาพ ออนโยน 
        (ฉ) ไมดื่มสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือของมึนเมา หรือยาเสพติด ในขณะให 
บริการแกผูรับบริการ 



 ๑๖  

        (ช) มีความซื่อสัตย สุจริตตอหนาที่ที่กระทําและไมลักขโมยทรัพยสินของผูรับบริการ 
 
        (ซ) มีความรับผิดชอบตอตนเองโดยการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง และไมนําโรคตดิตอ
ไปแพรแกผูรับบริการและเพื่อนรวมงาน 
        (ฌ) หามมิใหผูใหบริการใสเครื่องประดับหรือของมีคา ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติงาน 
        (ญ) เปนผูดํารงตนอยูในศีลธรรมอันดี 
 
  ขอ ๑๘  มาตรฐานการบริการกิจการนวดเพื่อเสริมสวย ใหมีดังตอไปนี้ 

(๑) ผูประกอบการตองจัดใหมีผูใหบริการในสวนบริการนวดเพื่อเสริมสวย ที่มี 
คุณสมบัติตามประกาศนี้และหามมิใหนําผูที่ขาดคุณสมบัติมาใหบริการ เวนแตผูใหบริการฝกหัด ซึ่งมี

จํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของผูใหบริการที่มี 
  (๒) ผูประกอบการตองจัดการบริการใหเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานการบริการ
นวดเพื่อเสริมสวยแตละประเภท  
  (๓) สถานประกอบการตองมีลักษณะการใหบริการดังตอไปนี้ 

(ก) เวลาเปดทําการใหเร่ิมบริการไดตั้งแตเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา และเวลาปดทําการ 
หรือใหบริการไมเกิน ๒๐.๐๐ นาฬิกา 

(ข) ผูประกอบการตองแสดงทะเบียนประวัติผูใหบริการ ตามแบบที่กระทรวง 
สาธารณสุขกําหนด       

(ค) หามมิใหมีการบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือของมึนเมาทุกชนิดแก 
พนักงานผูใหบริการ หรือผูรับบริการและตองถือเปนเขตปลอดบุหร่ี 
       (ง) การใหบริการจะตองไมเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ การ
ประกอบวิชาชีพอ่ืนตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทย กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และ

กฎหมายวาดวยสถานบริการ 
       (จ) การประชาสัมพันธหรือการโฆษณาการใหบริการของสถานประกอบการ  จะตอง

ไมทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจวาสถานท่ีดังกลาวมีการใหการบําบัดรักษาพยาบาลอันอาจเปนการฝาฝน

กฎหมาย และขอความโฆษณานั้นจะตองไมเปนเท็จหรือโออวดเกินความเปนจริง 
       (ฉ) ผูประกอบการตองแสดงรายการบริการ และอัตราคาบริการไวในที่เปดเผยและ
มองเห็นไดงาย หรือสามารถใหตรวจสอบได 
       (ช) ผูประกอบการตองไมจัดหรือยินยอมใหมีรูปแบบการใหบริการที่อาจเขาขายหรือ
ฝาฝนกฎหมายสถานบริการหรือบริการที่จะตองขออนุญาตเปนพิเศษ เชน การพนัน การแสดงดนตรี 

การขับรอง คาราโอเกะ สนุกเกอร เตนรํา รําวง ตลอดจนจัดใหมีมหรสพอื่นๆ เปนตน 
       (ซ) ผูประกอบการตองกําหนดใหมีเครื่องแบบสําหรับผูใหบริการ โดยเปน

เครื่องแบบที่รัดกุม สุภาพ สะอาดเรียบรอย สะดวกตอการปฏิบัติงาน และตองมีปายชื่อผูใหบริการ

ติดไวที่หนาอกดานซาย 



 ๑๗  

 
   

ขอ ๑๙  มาตรฐานความปลอดภัยกิจการนวดเพื่อเสริมสวย ใหมีดังตอไปนี้ 
  (๑) ผูประกอบการจะตองจัดใหมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องตนไวในสถานประกอบการ และ
พรอมใชงานไดตลอดเวลาที่มีการใหบริการ 
  (๒) ผูประกอบการตองจัดใหมีปายหรือขอความเพื่อแสดงหรือเตือนใหผูรับบริการ

ระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภยันตราย 
  (๓) ในกรณีที่สถานประกอบการ มีการจัดใหมีบริการอบความรอน อบไอน้ําไวบริการ 

ตลอดจนอุปกรณหรือบริการอื่นใดอันอาจกอใหเกิดอันตรายไวบริการ ตองจัดใหมีพนักงานที่มีความรู 

ความเขาใจและความชํานาญในการใชอุปกรณนั้นเปนอยางดี เปนผูรับผิดชอบอุปกรณและมีหนาที่คอย

ตรวจตราดูแลการใชอุปกรณดังกลาวทั้งในขณะใชงานและหลังการใชงาน 
   (๔) ผูประกอบการตองจัดใหมีนาฬิกาที่สามารถมองเห็น อานเวลาไดโดยงายและ

ชัดเจน จากจุดที่ผูรับบริการกําลังใชบริการอบความรอน อบไอน้ําอยู ทั้งนี้เพ่ือชวยใหผูรับบริการสามารถ

ควบคุมเวลาการใชอุปกรณดวยตนเองไดโดยสะดวก 
  (๕) ผูประกอบการตองจัดใหมีระบบฉุกเฉินสําหรับบริการอบความรอน อบไอน้ํา ซึ่ง

สามารถหยุดการทํางานของอุปกรณดังกลาวไดโดยอัตโนมัติในทันที ที่เกิดจากภาวะซึ่งอาจเปนอันตราย

ตอผูใชบริการ และการเขาถึงเพ่ือใชระบบฉุกเฉินนั้นตองสามารถกระทําไดโดยงายและสะดวกในเวลาที่

เกิดเหตุฉุกเฉิน และตองจัดสถานที่ใหสามารถเคลื่อนยายผูรับบริการไดในกรณีฉุกเฉิน 
  (๖) ภายในบริเวณที่ใหบริการอบความรอน อบไอน้ํา ตองมีเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่อง

ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และเครื่องตั้งเวลา เพื่อใหบุคลากรผูรับผิดชอบอุปกรณสามารถปรับ

และควบคุมอุณหภูมิใหอยูในสภาวะที่ปลอดภัยสําหรับผูรับบริการตลอดเวลา 
  (๗) ตองระมดัระวังมิใหผูมคีวามเสี่ยงจากอายุ หรือภาวะโรคประจําตัวมาใชบริการอัน
อาจเปนอนัตรายตอสุขภาพ 
  (๘) ผาและอุปกรณทุกชนิดเมื่อใชบริการแลว ตองซักหรือลางทําความสะอาดอยางถูก 
สุขลักษณะ กอนนํากลับมาใชบริการครั้งตอไป  และในกรณีที่การใหบริการมคีวามเสี่ยงตอการแพรเช้ือ 

เชน การใชไมหรืออุปกรณที่ใชขัดหรือขูดผิวหนังในการบริการกดจดุฝาเทา ตองผานกรรมวิธีการฆาเช้ือ 
ที่สามารถฆาและควบคุมเชื้อไดไมนอยกวาเทคนิคการปลอดเชื้อทุกครั้งหลังการใหบริการ 

(๙) ในกรณีที่ผูใหบริการอาจมีการหายใจรดบริเวณใบหนาผูรับบริการ เชน ในการดูแล 
และนวดบริเวณใบหนา ผูใหบริการตองสวมอุปกรณที่ถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันการหายใจรด

บริเวณใบหนาผูรับบริการและการแพรกระจายเชื้อระบบทางเดนิหายใจไปสูผูรับบริการ ในขณะที่มีการ

ใหบริการทุกครั้ง 
  (๑๐) ตองมีระบบปองกันอคัคีภัยในสถานประกอบการตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคาร 
 

 



 ๑๘  

 
 

หมวด ๓ 
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ 

เพ่ือการรับรองใหเปนไปตามมาตรฐาน 
 

สวนที่ ๑ 
คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ 

 
 
  ขอ ๒๐  ใหมคีณะกรรมการคณะหนึ่ง   เรียกวาคณะกรรมการตรวจและประเมิน 
มาตรฐานสถานประกอบการกลาง ประกอบดวย   อธบิดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   เปนประธาน  
ผูแทนกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  ผูแทนกรมอนามัย    ผูแทนกรมการแพทย    

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผูแทนกองบัญชาการตาํรวจนครบาล ผูแทน

กรมการปกครอง ผูแทนสํานักอนามัยกรงุเทพมหานคร เปนกรรมการ 
  ใหผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะเปนกรรมการและเลขานุการ   
   

ขอ ๒๑  ใหมีคณะกรรมการแตละจังหวัดเรียกวา คณะกรรมการตรวจและประเมิน 
มาตรฐานสถานประกอบการประจําจังหวัด ประกอบดวย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปน

ประธาน นายอําเภอทองที่ที่ตั้งสถานประกอบการหรือผูแทน  ผูแทนที่ทําการปกครองจังหวัด ผูแทนงาน

การสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด ผูแทนกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ผูแทนองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินที่เก่ียวของ เปนกรรมการ  
  ใหหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เปนกรรมการ 
และเลขานุการ   
 
  ขอ ๒๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้  
  (๑) พิจารณาคํารองขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ 
  (๒) ตรวจลักษณะและมาตรฐานของสถานประกอบการและการบริการและผูใหบริการ 
  (๓) เสนอความเห็นตอผูออกใบรับรองในการพิจารณาออกใบรับรองมาตรฐาน 
  (๔) เสนอความเห็นตอผูออกใบรับรองเพื่อเพิกถอนใบรับรองมาตรฐาน กรณีสถาน

ประกอบการมีการปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
  (๕) พิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับสถานประกอบการ 
  (๖) แจงหรือโฆษณาขาวสารดวยวิธีการใดๆ ตามที่เห็นสมควร เพ่ือมิใหประชาชน 
หลงเขาใจผิดซึ่งอาจเปนอันตรายเนื่องจากการจัดบริการในสถานประกอบการ 
  (๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือกระทําการใดๆอันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 



 ๑๙  

  (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประกาศกําหนดไว ใหเปนอํานาจและหนาที่ของ 
คณะกรรมการ 
  (๙) พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอ่ืนตามที่รัฐมนตรีหรือผูออกใบรับรองมอบหมาย 
  คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางใหมีอํานาจและ 
หนาที่ทั่วราชอาณาจักร สําหรับคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการประจํา

จังหวัดใหมีอํานาจและหนาที่เฉพาะในเขตจังหวัด 
 
  ขอ ๒๓  นอกจากอํานาจตามขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐาน 
สถานประกอบการกลางมีอํานาจเพิ่มเติมดังตอไปนี้  
  (๑) สอบความรูข้ึนทะเบียนรับรองผูดําเนินการ 
  (๒) รับรองหลักสูตรสถานศึกษา สถาบันที่ผลิตพนักงานผูใหบริการ 
  (๓) ใหขอแนะนําตอหนวยงานที่เก่ียวของในการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง 
ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการตามประกาศฉบับนี้ 
 
  ขอ ๒๔  การประชุมของคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวา 
ก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
  ถาประธานกรรมการไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง 
เปนประธานที่ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน 
เสียงชี้ขาด 

สวนที่ ๒ 
การออกและการเพิกถอนใบรับรองมาตรฐาน 

 
 
  ขอ ๒๕  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการสถานประกอบการประสงคจะขอใบรับรองมาตรฐาน 

การยื่นคํารองขอรับใบรับรองมาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานคร ใหย่ืน ณ กองการประกอบโรคศิลปะ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในสวนภูมิภาคใหย่ืน ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งเปนที่ตั้งของสถาน

ประกอบการนั้น การขอ การออกใบรับรองและการประกอบกิจการสถานประกอบการประเภทใด ให

เปนไปตามมาตรฐานของสถานประกอบการประเภทนั้นตามที่กําหนด 
  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาหรือมีผูรองเรียนวาสถานประกอบการใดไมมีมาตรฐาน

ของสถานที่ ผูประกอบการ ผูดําเนินการ การบริการ ความปลอดภัย หรือผูใหบริการเปนไปตามที่

กําหนดไวในประกาศนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบเพื่อการดําเนินการใหเปนไปตาม 
มาตรฐานที่กําหนดไวในประกาศนี ้

 
  ขอ ๒๖  ผูประกอบการที่ย่ืนขอใหรับรองมาตรฐานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ 



 ๒๐  

ตองหามดังนี้ 
  (๑) มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 
  (๒) มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย  
  (๓) ไมเปนโรคตองหามดังตอไปนี้ 
        (ก) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
        (ข) โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง 
        (ค) โรคจิตรายแรง 
        (ง) โรคอื่นใดในระยะรุนแรงที่เปนอุปสรรคตอการทํางาน 
  (๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
  ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูขอรับใบรับรองมาตรฐาน ผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองมี 
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย 
 
  ขอ ๒๗  ในกรณีที่ไดรับคํารองขอใบรับรองมาตรฐาน ใหเลขานุการคณะกรรมการ 
ตรวจสอบหลักฐานและเสนอความเห็นแกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับ 
คํารองขอใบรับรองมาตรฐาน 
  คณะกรรมการจะตองทําการตรวจลักษณะและมาตรฐานของสถานประกอบการและ 
การใหบริการ และเสนอความเห็นตอผูออกใบรับรองภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอ 
ใบรับรองจากเลขานุการคณะกรรมการ 
  ผูออกใบรับรองตองพิจารณาออกหรือไมออกใบรับรองมาตรฐานภายใน ๑๐ วัน  
นับแตวันที่ไดรับเรื่องจากคณะกรรมการ 
 

  ขอ ๒๘  ในการพิจารณาออกใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการของผูออก 
ใบรับรอง จะตองปรากฏวาผูขอใบรับรองมาตรฐานหรือผูประกอบการไดจัดใหมีกรณีดังตอไปนี้  
  (๑) มีสถานประกอบการตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
  (๒) มีผูดําเนินการที่ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
  (๓) มีผูใหบริการที่ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  
  (๔) มีการใหบริการตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
 
  ขอ ๒๙ ใบรับรองมาตรฐานใหมีอายุ ๑ ป นับแตวันที่ออกใบรับรอง สถานประกอบการ

ใดที่ประสงคจะตออายุใบรับรอง จะตองย่ืนคํารองขอใบรับรองภายใน ๓๐ วันกอนใบรับรองเดิมสิ้นอายุ 

และใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจและประเมินมาตรฐาน เพ่ือพิจารณาออกใบรับรองใหม เมื่อไดย่ืน

คํารองขอใบรับรองใหมแลว ใหถือวาสถานประกอบการนั้นมีมาตรฐานเปนไปตามประกาศนี้

จนกวาผูออกใบรับรองจะมีหนังสือแจงผลการพิจารณาพรอมดวยเหตุผล และใหคณะกรรมการแจงผล

การพิจารณาตอพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ ตลอดจนหนวยงานที่

เก่ียวของไดทราบดวย 



 ๒๑  

 
  ขอ ๓๐  ใหคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานของสถานประกอบการ อยางนอย

ปละ ๑ ครั้ง 
สถานประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานแลว หากดําเนินการผิดไปจากมาตรฐาน 

ที่กําหนดหรือดําเนินการขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี  ใหคณะกรรมการดําเนินการแจงให

แกไข วากลาว ตักเตือน หรือเสนอเพิกถอนใบรับรองมาตรฐานตามแตกรณี 
  ในกรณีที่มีการแจงใหแกไข ใหกําหนดระยะเวลาตามสมควรแตตองไมเกิน ๙๐ วัน 
  หากสถานประกอบการใด ไมสามารถดําเนินการแกไขไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ตองย่ืนคํารองพรอมเหตุผลความจําเปน กอนวันครบกําหนดตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผอนผันได  

ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน 
  ขอ ๓๑  สถานประกอบการที่ไดรับการรับรองแลวตองแสดงใบรับรองมาตรฐาน 
ไวในที่เปดเผยและมองเห็นไดชัดเจน ณ สถานประกอบการนั้น ในกรณีที่สถานประกอบการ 
จะขอหยุดกิจการ ใหแจงขอเลิกการรับรองตอคณะกรรมการทราบ ภายใน ๗ วันนับแตวันหยุดกิจการ 

แตไมเปนเหตุหยุดการพิจารณาเพิกถอนใบรับรองจากการประกอบกิจการที่เกิดขึ้นกอนหนา 
 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ขอ ๓๒ ภายใน ๑ ปนับแตประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ สถานประกอบการที่เคย 
ไดรับใบอนญุาตกิจการนวด อาบน้าํ อบสมนุไพรตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ .ศ .๒๕๓๕ และได  
ข้ึนทะเบียนตอสมาคมหรือชมรมผูประกอบการสปาที่รวมตัวกันภายใตการรับรองของกระทรวงสาธารณสุข 
สามารถออกใบรับรองประสบการณการทาํงานใหกับพนกังานได 
  ขอ ๓๓ ภายใน ๑ ปนบัแตประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคบั สถานประกอบการนวดเพือ่สุขภาพ 
ที่เคยไดรับใบอนุญาตกิจการนวดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ สามารถออกใบรับรอง

ประสบการณการทํางานใหกับพนักงานได 
ขอ ๓๔ ภายใน ๑ ปนบัแตประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคบั สถานประกอบการเสริมสวย 

ที่เคยไดรับใบอนุญาตกิจการเสริมสวยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ สามารถออก 
ใบรับรองประสบการณการทํางานใหกับพนักงานได 
       
                                                             ประกาศ ณ วันที่    ๒๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
             ลงช่ือ   สุดารัตน    เกยุราพันธุ  

              (นางสุดารัตน  เกยุราพันธุ) 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

         สําเนาถูกตอง 
ลงช่ือ นายธเนตร   บัวแยม 
   (นายธเนตร   บัวแยม) 



 ๒๒  

เจาหนาที่ทะเบียนวิชาชีพ ๘ 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบบัประกาศทั่วไป  เลม ๑๒๑  ตอนพิเศษ  ๔๕ ง  วันที่ ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๗) 



 
 
 

วันท่ีรับเรื่อง...................................เวลา...................น. (One stop service) 

ช่ือสถานประกอบการ..................................................................................เขต....................................................... 

                                                       ประเภทกิจการ         สปา                 นวดเพื่อสุขภาพ           นวดเพื่อเสริมความงาม 

ล ำดับ เอกสำรหลกัฐำน จ ำนวน (ฉบับ) ตรวจสอบโดย 
OSS 

ตรวจสอบโดย 
เจ้ำหน้ำทีก่ลุ่ม

ควบคุมฯ 

1. เอกสำรหลกัฐำนผู้ประกอบกำร (กรณีนิติบุคคล ต้องเป็นผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคลตำมที่ระบุในหนังสือบริคนห์สนธ)ิ 
1.1 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน                                             1   
1.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน                                                          1   
1.3 ใบรับรองแพทย ์(ฉบับจริง) 1   
1.4 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนจัดตั้งบริษัท(หนังสือบริคนหส์นธ)ิ พร้อมส าเนาบญัชีผู้ถือ

หุ้น วัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล (กรณยีื่นในนามนิติบุคคล) 
1   

1.5 
 

ใบมอบอ านาจ(กรณผีู้ประกอบการหรือนิติบุคคลมอบหมายให้บุคคลอืน่ท าแทนตน 
        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ 
        ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบ        

1   

2. เอกสำรหลกัฐำนสถำนที่ท่ีต้ังสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 
2.1 แผนที่แสดงบริเวณทีต่ั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 1   
2.2 แบบแปลนหรือแผนผังสถานประกอบการเพื่อสุขภาพท่ียื่นค าขอฯทีส่ามารถค านวนพ้ืนท่ีได ้ 1   
2.3 เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร กรณีผู้ยื่นค าขอไม่ใช่เจ้าของอาคารหรือสถานท่ีตั้ง ต้อง

มีสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมใหใ้ช้อาคารจากเจ้าของอาคารหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิ 
1   

3. เอกสำรหลกัฐำนผู้ให้บริกำร  
           จ านวนผู้ให้บริการ...............คน     
3.1 บัญชีรายชื่อผู้ให้บริการ 1 ชุด   

1) ส าเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ คนละ 1  ฉบับ   
2) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนผู้ให้บริการ         คนละ 1  ฉบับ   
3) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนช่ือ-สกลุ ทะเบียนสมรส เป็นต้น คนละ 1  ฉบับ   

4. เอกสำรหลกัฐำนผู้ด ำเนินกำรสปำ (กรณีขอใบอนุญำตประกอบกจิกำรสปำ) 
          จ านวนผู้ด าเนินการ.............คน  
4.1 

 
แบบแสดงความจ านงเป็นผูด้ าเนินการกิจการสปา  1 ชุด   
1)  ส าเนาใบอนุญาตเป็นผูด้ าเนินการ คนละ 1  ฉบับ   
2) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนผู้ด าเนินการ คนละ 1  ฉบับ   
3) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนช่ือ-สกลุ ทะเบียนสมรส เป็นต้น คนละ 1  ฉบับ   

 
 

 
                                                                 

                                                         
 

   
     

แบบตรวจสอบเอกสำรค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 

ลงชื่อ...................................................................ผู้รับค าขอ 

  (........................................................................) 

              วันที่........../............/.........  วันที่........../............/.......... 
 

ลงชื่อ...................................................................ผู้ตรวจสอบค าขอ 

    (........................................................................) 

                วันที่........../............/......... 

(แบบฟอร์ม 1) 

กลุ่มควบคมุก ำกบัสถำนประกอบกำรเพื่อสขุภำพ กองสถำนประกอบกำรเพื่อสขุภำพ กรมสนบัสนุนบรกิำรสขุภำพ (16 มถุินำยน 2560) 



 

  1     กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แก้ไขครั้งที่ 01 

 
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ชื่อสถานประกอบการ…………………...............…….........…...................สถานที่ตั้งเลขที่…......................................…............................ 
ถนน………………..………ต าบล/แขวง…..................…อ าเภอ/เขต……................…….จังหวัด……........................... รหัสไปรษณีย์................ 
พื้นที่บริการ .................................................ตารางเมตร 
ชื่อผู้ประกอบกิจการ……….....……………………..........…………………โทรศัพท์………........…………โทรสาร…….………………………..……… 
ประเภทกิจการ           สปา                                                                       
                             นวดเพื่อสุขภาพ                  

       นวดเพื่อเสริมความงาม 

ประเด็นมาตรฐาน  รูปภาพประกอบและหรือวิดีทศัน์ 
ตรวจสอบ
เอกสาร 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
ด้านสถานที ่  

1.ชื่อสถานประกอบการ ต้องด าเนินการ ดังนี ้
     1.1 ต้องเป็นอักษรภาษาไทย  
     1.2 ไม่มีลักษณะโอ้อวดเกินความจริง หรือท าให้เข้าใจว่ามี

การบ าบดัรักษาโรค 
     1.3 ไม่สื่อความหมายในทางลามก อนาจาร หรือขัดต่อ   
     ความสงบเรียบร้อย ขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงาม 
     1.4 ไม่อ้างอิงสถาบนัพระมหากษัตริย์ เว้นแต่ได้รับ 
     พระบรมราชานุญาตหรือพระราชานุญาต 

   1.5 ภายในจังหวัดเดียวกัน ชื่อต้องไม่ซ้ ากัน ยกเว้นเป็น
ผู้ประกอบการเป็นบุคคลหรือนติิบุคคลเดียวกันหรือมีหนังสือ
ยินยอมจากผู้รับใบอนุญาตรายเดิม จึงสามารถให้ใช้ชื่อซ้ ากัน
ได้แต่ต้องมีตัวอักษรหรือหมายเลขเรียงล าดับหรือที่ตั้งสถานที่
ต่อท้ายชื่อนัน้ 

        1.6 แผ่นป้ายชื่อตรงตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
     1.7 หากมีชื่อภาษาต่างประเทศ ขนาดตัวอักษรต้องเล็กกว่า

อักษรไทย  
     1.8 ติดป้ายชื่อไว้ด้านหน้าอาคารที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

 
ภาพอาคารภายนอก (มุมกว้าง) ที่สามารถมองเห็น 
สถานประกอบการ และบริเวณใกล้เคียง  
ภาพบริเวณด้านหน้า หรือตัวอาคารที่สามารถ
มองเห็นป้ายชื่อสถานประกอบการและเลขที่ตั้งได้
ชัดเจน    

 

 

2.ลกัษณะทั่วไปของสถานประกอบการ ต้องด าเนินการ ดังนี ้
2.1 2.1 ถ้ามีกิจการอ่ืนอยู่ในอาคารเดียวกันต้องแบ่งเขตพืน้ที่ให้

ชัดเจน (และต้องไม่ใชส่ถานบรกิาร) 
2.22.2 ถ้าสถานประกอบการมีบริการหลายประเภทต้องแบ่ง 

แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน2 
     2.3 พื้นที่ภายในสถานประกอบการต้องไม่มีช่องทางที่ผู้ให้ 

บริการหรือผู้รับบริการไปมาหาสู่กับสถานบริการ     .3  
2.4 2.4 ถ้ามีการใช้น้ าในการให้บริการ พื้นผิวต้องท าด้วยวสัดุ

กันลื่น 
2.5 2.5 พื้นที่ให้บริการต้องมีแสงสวา่งและการระบายอากาศที่

เพียงพอ และไม่มีกลิน่อับ .6  
     2.6 บริเวณให้บริการเฉพาะบุคคลต้องไม่มดิชิดหรือลับตา

จนเกินไป 

 
ภาพบริเวณพื้นที่ภายในสถานประกอบการที่มีการ
แยกเป็นสัดส่วน พร้อมอุปกรณ์ในห้อง  
 
 
ภาพทางเดนิ บริเวณพื้นที่ให้บริการ 
 
ภาพพื้นทีบ่ริการที่ใชน้้ า เห็นพื้นผิววัสดุกันลื่น
เช่น ผ้ายางหรือวัสดุกันลื่นอ่ืนๆ 
ภาพภายในห้องบริการที่มองเห็นพัดลมดูดอากาศ
หรือภาพประตู/หน้าตา่ง 
ภาพประตูเข้าห้องบริการทีไ่ม่มกีลอนประตูหรือ 
ไม่สามารถปิดล็อกได้ หรือเป็นมา่นกั้น  

 
 
 
 
 
 
 
  

ประเด็นมาตรฐาน รูปภาพประกอบและหรือวิดีทศัน์ ตรวจสอบ

       ขออนุญาตรายใหม่ 
       ขอต่ออายุใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(แบบฟอร์ม 2) 

 

 

 

 



 

  2     กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แก้ไขครั้งที่ 01 

เอกสาร 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

     2.7 มีการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสยีที่เหมาะสม          
2.82.8 มีระบบการควบคุมพาหะน าโรคตามหลักสุขาภิบาล 

2.9   2.9 การตกแต่งสถานที่ ต้องไม่ท าให้เสื่อมเสียศีลธรรม หรือ
ขัดต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดี 

ภาพถังขยะที่มีฝาปิดในห้องน้ า ห้องครัวและห้อง
เตรียมผลิตภัณฑ ์
ภาพบริเวณพื้นที่ก าจัดขยะและน้ าเสีย 
ภาพการตกแต่งสถานที่ภายในสถานประกอบการ 

 

3.สถานประกอบการต้องจัดให้มี  
       ห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บเสื้อผ้าที่ถูก
สุขลักษณะ ปลอดภัยเพียงพอ และต้องแยกส่วนส าหรับชายและ
หญิง  
 

 
ภาพที่สามารถมองเห็นห้องส้วมติดป้ายสัญลักษณ์

ว่าชายหรือหญิงที่หน้าห้อง,อ่างล้างมือ พร้อมสบู่หรือ
น้ ายาส าหรับท าความสะอาดมือ,พื้นที่ส าหรับ
ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าและตู้เก็บเสื้อผ้าที่แยกส่วนชายและ
หญิงและห้องอื่นๆ(ถ้ามี) 

 

ด้านความปลอดภัย  

1.  1.มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นที่พร้อมใช้งาน        ภาพอุปกรณ์ปฐมพยาบาล แยกยารับประทาน 
เช่น ชุดยาสามัญประจ าบ้าน และยาใช้ภายนอก เช่น 
ชุดอุปกรณ์ท าแผล  

 

2.  2.มีป้ายหรือข้อความเตือนผู้รับบริการให้ระมัดระวังอันตราย
บริเวณที่เสี่ยง  

      ภาพป้ายข้อความเตือนบริเวณที่มีความเสี่ยง เชน่  
      ระวังศีรษะ,พื้นตา่งระดบั,ระวังลืน่ เป็นตน้ 

 

4.  3.หากมีบริการที่ใกล้ชิดกับใบหน้าผู้รับบริการ ผู้ให้บริการตอ้ง
ใส่หน้ากากอนามัย 

ภาพที่แสดงวา่พนักงานใส่หน้ากากอนามัยขณะ
ให้บริการ 

 

5.  4.มีระบบการเก็บและป้องกันการติดเชื้อจากขยะมูลฝอยทีถู่ก
สุขลักษณะ  

      ภาพบริเวณก าจัดขยะ ถังขยะและน้ าเสีย  

6.  5.มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และตดิตั้งเครื่องดับเพลงิ ณ 
บริเวณเข้าออกหลัก อย่างน้อย 1 เครื่อง  

ภาพแสดงอุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้ด้วยเสียง เช่น 
กร่ิง กระดิ่ง หวูด ไซเรน ที่ดังไดย้ินทั่วพืน้ที่
บริการ 

      ภาพถังดับเพลิงติดตั้งมัน่คงแข็งแรงสูงจากพืน้ไม่
เกิน 1.5 เมตร และเข้าถึงง่ายน ามาใชไ้ด้
โดยสะดวก พร้อมหลักฐานการตรวจสอบความ
พร้อมใช้งานถังดบัเพลิง (ถ่ายให้เห็นพื้นที่ที่ติดตั้ง
ถังดับเพลิง) 

 

6. การบริการเก่ียวกับการอบไอน้ า อบซาวน่า อ่างน้ าวน บ่อน้ า
ร้อนหรือน้ าเย็น ตลอดจนอุปกรณ์หรือบริการอ่ืนใดที่มีการใช้ความ
ร้อนหรือความเย็น ต้องจัดให้มี  

7.1 6.1 มีผู้ให้บริการที่มีความรู้ ความเข้าใจและความช านาญ
รับผิดชอบตรวจตรา ดูแล การใช้อุปกรณ์ 

 
 
 
7.2 6.2 มีนาฬิกาในต าแหนง่ทีผู่้รับบริการสามารถมองเห็น

และอ่านเวลาไดช้ัดเจนในขณะรบับริการ 
7.3 6.3 มีระบบฉุกเฉินที่สามารถหยุดการท างานของอุปกรณ์ได้ 
7.4 6.4 มีเครื่องวัดอุณหภูมิ  เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ

หรือเคร่ืองตั้งเวลา    

 
 
เอกสารการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดูแล อุปกรณ์ 
เอกสารแสดงการตรวจสอบอุปกรณ์ 
ภาพป้ายแสดงข้อความข้อควรปฏิบัติ ข้อควร
ระวังของการใช้อุปกรณ์ให้ผู้รับบริการได้พึง
ปฏิบัติหรือระวัง 
ภาพที่สามารถเห็นนาฬิกา,อุปกรณ์ที่หยุดการ
ท างานเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น คัตเอ้าท์ 
ภาพที่สามารถมองเห็นเครื่องวัดอุณหภูมิและ
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติหรือเคร่ืองตั้ง
เวลาที่ปรบัและควบคุมอุณหภูมิของอุปกรณ์ได้ 

 

      7.ต้องระมัดระวังผู้รบับริการที่มีความเสี่ยงจากอายุ และโรค
ประจ าตัว 

      ภาพค าเตือนผู้รับบริการทีม่ีความเสีย่งจากอายแุละ
โรคประจ าตัว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 



 

  3     กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แก้ไขครั้งที่ 01 

ประเด็นมาตรฐาน รูปภาพประกอบและหรือวิดีทศัน์ 
ตรวจสอบ
เอกสาร 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
มาตรฐานด้านการให้บริการ  

1) 1. การบริการต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบ    
โรคศิลปะ กฎหมายเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพทางการ
แพทย์ และการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือ
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล      

ภาพแสดงเมนูการบริการที่ใช้ในปัจจุบนั ห้ามมี
บริการบ าบัดรักษา สักผิวหนังหรือบริการอ่ืนใด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ที่ใช้เครื่องมือแพทย์ เช่น ดูดสิว หรือดูดสลาย
ไขมัน  

ภาพผลิตภัณฑ์แต่ละชนดิที่มีเลขที่จดแจ้งและวนั
หมดอายุ 

 

2) 2. ต้องแสดงรายการการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่
เปิดเผยและมองเห็นได้งา่ยหรือตรวจสอบได้ และต้องไม่จดัให้
มีบริการอ่ืนใดที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับการให้บริการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

      ภาพที่มองเห็นรายการให้บริการและอัตรา
ค่าบริการติดในที่เปดิเผย และแนบเอกสารอัตรา
ค่าบริการ (แนบท้ายประกอบการพิจารณา) 

 

     3. มีเคร่ืองแบบส าหรับผู้ให้บริการที่สะอาด สุภาพ รัดกุม          
และมีปา้ยชื่อผู้ให้บริการติดบริเวณหน้าอก 

     ภาพผู้ให้บริการสวมชดุ สะอาด รัดกุมที่มีป้ายชื่อ   

     4. ก าหนดเวลาเปิดและปิดของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตามที่กฎหมายก าหนด  

     ภาพระบุเวลาเปิดและปิดของสถานประกอบการ    
     เพื่อสุขภาพที่สามารถเห็นได้ชัดเจน 

 

 5. ในกิจการสปา จะต้องจัดให้มี ดังนี ้
5.1  มีผู้ด าเนินการสปา จ านวน................คน 

 ชื่อ...............................ใบอนุญาตเลขที่............................. 
      ชื่อ...............................ใบอนุญาตเลขที่............................. 
       5.2  มีห้องอาบน้ า แยกสว่น ชาย หญิง 

 5.3 มีระบบคัดกรองผู้รับบริการที่อาจมีความเสีย่งต่อการใช้
บริการ 

      
     ภาพผู้ด าเนนิการขณะปฏบิัตงิานในสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ 
      

ภาพห้องอาบน้ า ติดปา้ยสัญลักษณ์ชายหรือหญิง 
ภาพเอกสารการซักประวัติเพื่อคัดกรองภาวะ
สุขภาพของผู้รับบริการที่มีความเสี่ยง 

 

8.2 5.4 มีการดูแลและควบคุมคุณภาพน้ าที่ใช้ส าหรับให้บริการ
ให้มีคุณสมบัติทางเคมีทีป่ลอดภยัและไม่เปน็แหล่งแพร่เชื้อ 
     5.5 ทะเบียนประวัติผู้รับบริการ 
     5.6 มีการท าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดอย่าง
ถูกสุขลักษณะ 
 

เอกสารหลักฐานการควบคุมดูแลและตรวจสอบ
คุณภาพน้ า 
 แบบบนัทึกทะเบียนประวัติผู้รบับริการ 
ภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การท าความสะอาด
และการฆ่าเชื้อ 

     คู่มือขั้นตอนการท าความสะอาดเครื่องมือ 
อุปกรณ์และการฆ่าเชื้อ เช่น การแช่ด้วยน้ ายาฆา่เชื้อ 
การล้าง การนึ่ง เป็นต้น 

 

 

       ข้าพ เจ้ า .............................................................................. .....ผู้ ขอรับอนุญ าตเป็นผู้ ป ระกอบกิจการ               
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ/ผู้รับมอบอ านาจแทนนิติบุคคล ขอรับรองว่า ได้จัดสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐาน   
พร้อมแนบเอกสาร หลักฐาน และภาพหรือวีดิทัศน์ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอรับรองว่าเป็นเอกสาร หลักฐานและภาพถ่ายหรือวีดิทัศน์ดังกล่าวนี้ได้ถ่ายจากสถานที่จริงทั้งหมด 

 
ลงชื่อ ..................................................................... 

       (.......................................................................) 
วันที่ ........... เดือน .......................พ.ศ.............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา 

  



 
 

แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพการบรหิารจัดการธุรกิจสปา 
 
ค ำชี้แจง โปรดให้คะแนนที่ตรงกับความเป็นจริงขององค์กรของท่านมากที่สุด เพียง 1 ข้อ  
 
หมวดที ่1 การบริหารจัดการองค์กร (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ คะแนนประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

1.1 เกณฑ์คุณภาพดา้นการน าองค์กรโดยผู้บริหารระดบัสูง (รวม 50x1=50 คะแนน) 
1.1.1  องค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านยิม ที่ประกาศไว้ชัดเจน และ

น ามาใช้เป็นแนวทาง การด าเนินงานองค์กร 
      

1.1.2 การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กรโดย
ผู้บริหารระดับสูง 

      

1.1.3 การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมขององค์กรโดย
ผู้บริหารระดับสูง 

      

1.1.4 การสร้างให้เกิดการเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคลากรโดย
ผู้บริหารระดับสูง 

      

1.1.5 การสร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร ที่ส่งมอบ
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่บุคลากรโดยผู้บริหารระดับสูง 

      

1.1.6 การสร้างให้เกิดการสร้าง นวัตกรรมขึ้นในองค์กร โดยผู้บริหาร
ระดับสูง 

      

1.1.7 องค์กรมีกระบวนการพัฒนาผูบ้ริหารระดับต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
การด าเนินงานทางองค์กร 

      

1.1.8 การพัฒนาผู้น าในอนาคตขององค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง       
1.1.9 กระบวนการและช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร       
1.1.10 ความรับผิดชอบด้านการเงินและการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต 
      

 
หมวดที่ 1  (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ คะแนนประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

1.2  เกณฑ์คุณภาพด้านการก ากับดูแลองค์กร (รวม 10x1=10 คะแนน) 
1.2.1 การสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร       
1.2.2 การสร้างองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม       

คะแนนรวมหมวดที่ 1  (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)  

คิดเป็นร้อยละ 12   

 
หมายเหต ุ:  1. ตัวชี้วัด ขอ้ละ 5 คะแนน (12  ตัวชี้วดั คูณ 5 คะแนน = 60 คะแนน) 
  2. น้ าหนักประจ าหมวดที่ 1 คือ 1 
  3. คะแนนรวม หมวดที่ 1 (60 คะแนน คูณ น้ าหนัก 1 = 60) 

 
  



 
 

หมวดที ่2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ คะแนนประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
2.1 เกณฑ์คุณภาพด้านการจัดท ากลยุทธ์ (รวม 15x2=30 คะแนน) 

2.1.1 กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ ์ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      

2.1.2 กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อใช้ก าหนดกลยุทธ์
องค์กร 

      

2.1.3 การสร้างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์         
2.2 เกณฑ์คุณภาพด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (รวม 10x2=20 คะแนน) 

2.2.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการขององค์กรที่สอดคล้องกับแผนเชิงกล
ยุทธ์ 

      

2.2.2 กระบวนการน าแผนปฏิบัติการที่จัดท าขึ้นไปใช้ในองค์กร       
คะแนนรวมหมวดที่ 2 (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  

คิดเป็นร้อยละ 10   

 
หมายเหต ุ:  1. ตัวชี้วัด ขอ้ละ 5 คะแนน (5 ตวัชี้วัด คูณ 5 คะแนน = 25 คะแนน) 
  2. น้ าหนักประจ าหมวดที่ 2 คือ 2 
  3. คะแนนรวม หมวดที่ 2 (25 คะแนน คูณ น้ าหนัก 2 = 50) 
 
  



 
 

หมวดที ่3 การมุ่งเน้นลูกค้า (คะแนนเต็ม 80 คะแนน) 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ คะแนนประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
3.1 เกณฑ์คุณภาพเสียงของลูกค้า (รวม 25x2=50 คะแนน) 

3.1.1 กระบวนการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและการตลาด       
3.1.2 กระบวนการค้นหาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า       
3.1.3 กระบวนการเปรียบเทียบความพงึพอใจและ 

ไม่ความพึงพอใจของลูกค้าของตนกับคู่แข่งขัน 
      

3.1.4 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสร้างหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

      

3.1.5 กระบวนการได้รับสารสนเทศเพื่อการสร้างหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของตลาด 

      

3.2  เกณฑ์คุณภาพด้านความผูกพันของลูกค้า (รวม 15x2=30 คะแนน) 
3.2.1 กระบวนการสร้างความสัมพันธก์บัลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ 

และรักษาลกูค้าเก่าขององค์กร 
      

3.2.2 กระบวนการสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจกับลูกค้า       
3.2.3 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า       

คะแนนรวมหมวดที่ 3 (80 คะแนน)  

คิดเป็นร้อยละ 16   

 
หมายเหต ุ:  1. ตัวชี้วัด ขอ้ละ 5 คะแนน (8 ตวัชี้วัด คูณ 5 คะแนน = 40 คะแนน) 
  2. น้ าหนักประจ าหมวดที่ 3 คือ 2 
  3. คะแนนรวม หมวดที่ 3 (40 คะแนน คูณ น้ าหนัก 2 = 80) 
  



 
 

หมวดที ่4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (คะแนนเต็ม 70 คะแนน) 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ คะแนนประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
4.1 เกณฑ์คุณภาพดา้นการวัด การวิเคราะห์ และการปรบัปรงุผลการด าเนนิการขององค์กร (รวม 15x2=30 คะแนน) 

4.1.1 การวางระบบตัววัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญและสอดคล้องกับ
ทิศทางด าเนินงานขององค์กร 

      

4.1.2 การเลือกใช้ตัววัดผลเพื่อท าการวิเคราะห์และทบทวนผลการ
ด าเนินงาน 

      

4.1.3 ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน       
4.2 เกณฑ์คุณภาพดา้นการจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (รวม 20x2=40 คะแนน) 

4.2.1 การคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตจากผลการวิเคราะห์
และทบทวนผลการด าเนินงาน 

      

4.2.2 ระบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

      

4.2.3 ระบบการบริหารจัดการความรู้องค์กร       
4.2.4 ระบบการคัดเลือกเพื่อความมั่นใจในการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศขององค์กร 
      

คะแนนรวมหมวดที่ 4 (คะแนนเต็ม 70 คะแนน)  

คิดเป็นร้อยละ 14   

 
หมายเหต ุ:  1. ตัวชี้วัด ขอ้ละ 5 คะแนน (7 ตวัชี้วัด คูณ 5 คะแนน = 35 คะแนน) 
  2. น้ าหนักประจ าหมวดที่ 4 คือ 2 
  3. คะแนนรวม หมวดที่ 4 (35 คะแนน คูณ น้ าหนัก 2 = 70) 

 

 

 

 
  



 
 

หมวดที ่5 การมุ่งเน้นบุคลากร (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ คะแนนประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
5.1  สภาพแวดล้อมของบุคลากร (รวม 25x2=50 คะแนน) 

5.1.1 การประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง
บุคลากร   

      

5.1.2 การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรขององค์กร       
5.1.3 การจัดโครงสร้างด้านบุคลากรขององค์กรที่เอื้อต่อผลการ

ด าเนินงานที่ดีขององค์กร   
      

5.1.4 การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่เอื้อต่อผลการด าเนินงานที่
ดีของบุคลากร 

      

5.1.5 นโยบายด้านสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับความต้องการของ
บุคลากร   

      

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (รวม 25x2=50 คะแนน) 
5.2.1 กระบวนการค้นหาองค์กรประกอบในการสร้างความผูกพันกับ

บุคลากร 
      

5.2.2 การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานขององค์กร 

      

5.2.4 ระบบการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่
มีต่อองค์กร 

      

5.2.5 การสร้างการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ       
5.2.7 การจัดการความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร       

คะแนนรวมหมวดที่ 5 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

คิดเป็นร้อยละ 20   

 
หมายเหต ุ:  1. ตัวชี้วัด ขอ้ละ 5 คะแนน (10 ตวัชี้วัด คูณ 5 คะแนน = 50 คะแนน) 
  2. น้ าหนักประจ าหมวดที่ 5 คือ 2 
  3. คะแนนรวม หมวดที่ 5 (50 คะแนน คูณ น้ าหนัก 2 = 100) 
  



 
 

หมวดที ่6 การมุ่งเน้นการปฏบิัติการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ คะแนนประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
6.1 เกณฑ์คุณภาพดา้นระบบงาน (รวม 25x2=50 คะแนน) 

6.1.1 กระบวนการท างานด้านการให้บริการลูกค้า เช่น การบริการ
ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการขององค์กรเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่องค์กรจัดท ากระบวนการท างานนั้นขึ้นมา 

      

6.1.2 กระบวนการด้านการบริหารจัดการสถานที่และสิ่งแวดลอ้ม 
เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับการให้บริการลูกค้า 

      

6.1.3 กระบวนการจัดการวัสด ุอุปกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับการให้บริการลูกค้า 

      

6.1.4 กระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับการให้บริการลกูค้า 

      

6.1.5 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับการให้บริการลกูค้า  

      

6.2 เกณฑ์คุณภาพดา้นกระบวนการท างาน (รวม 25x2=50 คะแนน) 
6.2.1 กระบวนการควบคุมต้นทุน ของการด าเนินงานด้านการ

ให้บริการลูกค้า  
      

6.2.2 กระบวนการเตรียมความพร้อมดา้นความปลอดภัยต่อสภาวะ
ฉุกเฉินของการด าเนินงาน 

      

6.2.3 กระบวนการควบคุมคุณภาพการให้บริการลูกค้า       
6.2.4 กระบวนการปฏิบัติงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรระดับ

ต่างๆ 
      

6.2.5 กระบวนการพัฒนาองค์กร ให้กา้วหน้าและเจริญเติบโตในธุรกิจ       
คะแนนรวมหมวดที่ 6 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

คิดเป็นร้อยละ 20   

 
หมายเหต ุ:  1. ตัวชี้วัด ขอ้ละ 5 คะแนน (10 ตวัชี้วัด คูณ 5 คะแนน = 50 คะแนน) 
  2. น้ าหนักประจ าหมวดที่ 6 คือ 2 
  3. คะแนนรวม หมวดที่ 6 (50 คะแนน คูณ น้ าหนัก 2 = 100) 
 
  



 
 

หมวดที ่7 ผลลัพธ์ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ คะแนนประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
7.1 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า                  
7.2 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร                    
7.3 ผลลัพธ์ด้านการให้บริการ              
7.4 ผลลัพธ์ด้านการเงิน                     

คะแนนรวมหมวดที่ 7  (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)  

คิดเป็นร้อยละ 8   

 
หมายเหต ุ:  1. ตัวชี้วัด ขอ้ละ 5 คะแนน (4 ตวัชี้วัด คูณ 5 คะแนน = 20 คะแนน) 
  2. น้ าหนักประจ าหมวดที่ 7 คือ 2 
  3. คะแนนรวม หมวดที่ 7 (20 คะแนน คูณ น้ าหนัก 2 = 40) 
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