
 หนา   ๑๘ 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  กําหนดสถานที่เพ่ือสขุภาพหรือเพ่ือเสริมสวย  มาตรฐานของสถานที่ 
การบริการ  ผูใหบริการ  หลักเกณฑ  และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรอง 
ใหเปนไปตามมาตรฐานสําหรับสถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย 

ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศกําหนดมาตรฐานของสถานที่  การบริการ  ผูใหบริการ  
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  หรือเพ่ือเสริมสวย
เพื่อใหสถานที่ดังกลาวไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตตั้งสถานบริการ  ตามกฎหมายวาดวย
สถานบริการนั้น  จากการดําเนินการตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข  พบวา  ในการ
บังคับใชมีขอกําหนดหลายประการไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบันเปนอุปสรรคตอ 
การยื่นคํารองขอใบรับรองมาตรฐาน  ซึ่งสงผลตอการสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ  จึงเห็นควรใหมีการ
ปรับปรุงแกไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓  (๓)  (ข)  แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ.  ๒๕๐๙  
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  อันเปนพระราชบัญญัติ 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กําหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย  

มาตรฐานของสถานที่  การบริการ  ผูใหบริการ  หลักเกณฑ  และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรอง 
ใหเปนไปตามมาตรฐานสําหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ  
พ.ศ.  ๒๕๐๙  ลงวันที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กําหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย  
มาตรฐานของสถานที่  การบริการ  ผูใหบริการ  หลักเกณฑ  และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรอง 
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ใหเปนไปตามมาตรฐานสําหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ  
พ.ศ.  ๒๕๐๙  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙   

ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

เปนตนไป   

ขอ ๓ ในประกาศนี้   

“สถานประกอบการ”  หมายความวา  สถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่ใชในการประกอบ

กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  กิจการนวดเพื่อสุขภาพ  หรือกิจการนวดเพื่อเสริมสวย  ซึ่งกิจการดังกลาว 

ไมเขาขายการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ  การประกอบวิชาชีพอื่น

ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทย  หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ”  หมายความวา  การประกอบกิจการที่ใหการดูแลและเสริมสราง

สุขภาพ  โดยบริการหลักที่จัดไวประกอบดวย  การนวดเพื่อสุขภาพและการใชน้ําเพื่อสุขภาพโดยอาจมี

บริการเสริมประกอบดวย  เชน  การอบเพื่อสุขภาพ  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  โภชนบําบัดและ 

การควบคุมอาหาร  โยคะและการทําสมาธิ  การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ  ตลอดจน

การแพทยทางเลือกอื่น ๆ  หรือไมก็ได   

“กิจการนวดเพื่อสุขภาพ”  หมายความวา  การประกอบกิจการนวดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปน

การผอนคลายกลามเนื้อ  ความเมื่อยลา  ความเครียด  ดวยวิธีการกด  การคลึง  การบีบ  การจับ  การดัด  

การดึง  การประคบ  การอบ  หรือโดยวิธีการอื่นใดตามศาสตรและศิลปะของการนวดเพื่อสุขภาพ  ทั้งนี้

ตองไมมีสถานที่อาบน้ําโดยมีผูใหบริการ 

“กิจการนวดเพื่อเสริมสวย”  หมายความวา  การประกอบกิจการนวดในสถานที่เฉพาะ  เชน  

รานเสริมสวยหรือแตงผม  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือความสวยงามดวยวิธีการกด  การคลึง  การบีบ  การจับ  

การประคบ  การอบ  หรือดวยวิธีการอื่นใดตามศิลปะการนวดเพื่อเสริมสวย  ทั้งนี้ตองไมมีสถานที่

อาบน้ําโดยมีผูใหบริการ 

“ผูประกอบการ”  หมายความวา  บุคคลซึ่งเปนเจาของสถานประกอบการที่ไดรับใบรับรอง

มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานสถานประกอบการจากคณะกรรมการ 

“ผูดําเนินการ”หมายความวา  บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้

และทําหนาที่ใหบริการโดยควบคุมดูแลการใหบริการทั้งหมดในสถานประกอบการ 
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“ผูใหบริการ”  หมายความวา  บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้

และทําหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการในสถานประกอบการ 

“ใบรับรองมาตรฐาน”  หมายความวา  ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือ

เพ่ือเสริมสวย   

“ผูออกใบรับรอง”  หมายความวา  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ผูวาราชการจังหวัด  

หรือผูซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย  แลวแตกรณี 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง  

หรือคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการประจําจังหวัด  แลวแตกรณี 

หมวด  ๑ 
สถานที่เพ่ือสขุภาพหรือเพ่ือเสริมสวย 
 

 

ขอ ๔ สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยตามมาตรา  ๓  (๓)  (ข)  แหงพระราชบัญญัติ

สถานบริการ   พ .ศ .   ๒๕๐๙   ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ   (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ไดแกสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ 

(๒) กิจการนวดเพื่อสุขภาพ 

(๓) กิจการนวดเพื่อเสริมสวย 

สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะของสถานที่  การบริการ   

และผูใหบริการเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานของสถานที่  การบริการ  และผูใหบริการ 

 

 

สวนที่  ๑ 
มาตรฐานกิจการสปาเพื่อสุขภาพ 

 

 

ขอ ๕ มาตรฐานสถานที่ของสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  ใหมีดังตอไปนี้ 
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(๑) ต้ังอยูในทําเลที่มีความสะดวก  ปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ  ไมอยูใกล 

ชิดศาสนสถาน  ในระยะที่จะกอใหเกิดปญหา  หรืออุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ 

(๒) ในกรณีที่ใชพ้ืนที่ประกอบกิจการสปา  ในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่น  

กิจการอื่นนั้นตองไมใชกิจการสถานบริการตามมาตรา  ๓  (๓)  แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ   

พ.ศ.  ๒๕๐๙  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และตองแบงสถานที่ใหชัดเจน  และกิจการอื่น

ในอาคารนั้นจะตองไมรบกวนตอการใหบริการในกิจการสปาเพื่อสุขภาพนั้น 

(๓) พ้ืนที่ภายในสถานประกอบการจะตองไมมี  ชองทางที่ผูใหบริการหรือผูรับบริการไปมา

หาสูกันกับสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

(๔) กรณีสถานประกอบการ  มีการใหบริการหลายลักษณะรวมอยูในอาคารเดียวกันหรือ

สถานที่เดียวกัน  จะตองมีการแบงสัดสวนใหชัดเจน  และแตละสัดสวนจะตองมีพ้ืนที่และลักษณะ 

ตามมาตรฐานของการใหบริการแตละประเภท 

(๕) การจัดบริเวณที่ใหบริการเฉพาะบุคคล  จะตองไมใหมิดชิดหรือลับตาจนเกินไป 

(๖) พ้ืนที่ที่ใหบริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ 

ตองสะอาด  เปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

(๗) อาคารตองทําดวยวัสดุที่มั่นคง  ถาวร  ไมชํารุดและไมมีคราบสิ่งสกปรก 

(๘) บริเวณพื้นที่ที่มีการใชน้ําในการใหบริการ  พ้ืนควรทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย 

และไมลื่น 

(๙) จัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอในการใหบริการแตละพ้ืนที่ 

(๑๐) จัดใหมีการระบายอากาศเพียงพอ 

(๑๑) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ําเสียท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

(๑๒) มีการควบคุมพาหะนําโรคอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

(๑๓) จัดใหมีหองอาบน้ํา  หองสวม  อางลางมือ  หองผลัดเปลี่ยนเสื้อผาและตูเก็บเสื้อผา 

ที่สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอยางเพียงพอและควรแยกสวนชาย  หญิง   

(๑๔) จัดใหมีการตกแตงสถานที่ที่เหมาะสม  โดยจะตองไมมีลักษณะที่ทําใหเสื่อมเสียศีลธรรม  

หรือขัดตอวัฒนธรรมและประเพณีอันดี 
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ขอ ๖ มาตรฐานชื่อสถานประกอบการ 
(๑) ชื่อสถานประกอบการตองตรงตามประเภทกิจการ   และตรงกับชื่อที่ไดยื่นคําขอ 

ใบรับรองมาตรฐาน  โดยจะตองติดต้ังปายชื่อไวดานหนาสถานประกอบการใหมองเห็นไดอยางชัดเจน 
(๒) ไมสื่อความหมายในทางลามก  อนาจาร  หรือขัดตอความสงบเรียบรอย  ขนบธรรมเนียม  

ศีลธรรมอันดีงาม   
(๓) หากใชชื่อเปนภาษาตางประเทศตองมีภาษาไทยกํากับ 
(๔) ชื่อสถานประกอบการจะตองไมใชคําหรือขอความที่มีลักษณะชักชวนหรือโออวด 

เกินความเปนจริงหรือทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจวาสถานที่ดังกลาวมีการใหการบําบัดรักษาโรค 
ขอ ๗ มาตรฐานผูดําเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  ใหมีดังตอไปนี้ 
(๑) ผูประกอบการตองจัดใหมีผูดําเนินการคนหนึ่งเปนผูควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการ

ดําเนินการสถานประกอบการนั้น  ผูดําเนินการจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังนี้ 
 (ก) มีอายุไมตํ่ากวา  ๒๐  ปบริบูรณ 
 (ข) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
 (ค) มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาระดับประกาศนียบัตรในสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือสาขา

ที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางรับรอง  หรือใหความเห็นชอบ  
หรือผานหลักสูตรผูดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถาน
ประกอบการกลางรับรอง 

 (ง) ผานการประเมินความรู  ความสามารถ  ตามที่คณะกรรมการตรวจและประเมิน
มาตรฐานสถานประกอบการกลางกําหนด 

 (จ) กรณีเคยเปนผูดําเนินการมากอน  แตถูกเพิกถอนใบประเมินความรู  ความสามารถ
จะตองพนระยะเวลานับแตวันที่ถูกเพิกถอนไมนอยกวา  ๒  ป  จึงจะขอประเมินความรู  ความสามารถ
ใหมได 

 (ฉ) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (ช) ไมเปนโรคตองหามดังตอไปนี้ 
  ๑) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  ๒) โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง 
  ๓) โรคจิตรายแรง 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

  ๔) โรคอื่นในระยะรุนแรงที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการสถานประกอบการ 
 (ซ) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 (ฌ) ไมเปนบุคคลวิกลจริต  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๒) ผูดําเนินการตองควบคุมดูแลกิจการของสถานประกอบการนั้นไดโดยใกลชิดและไมเปน

ผูดําเนินการสถานประกอบการแหงอื่นอยูกอนแลว 
(๓) ในกรณีที่มีการเปลี่ ยนผูดํ า เนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ   หรือผูดํ า เนินการ 

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม  ผูประกอบการจะตองจัดหาผูดําเนินการใหม  และตองแจง 
เปนหนังสือใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร   หรือสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในเขตทองที่ทราบภายใน  ๓๐  วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนผูดําเนินการ  ในระหวาง 
ที่ดําเนินการจัดหาผูดําเนินการใหม  ใหกิจการสปาเพื่อสุขภาพนั้นประกอบกิจการตอไปได  แตไมเกิน  
๓๐  วัน 

ขอ ๘ ผูดําเนินการมีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมและดูแลผูใหบริการในสถานประกอบการ  ใหบริการตามนโยบายและคูมือ

ปฏิบัติงานของสถานประกอบการแหงนั้นโดยเครงครัด 
(๒) จัดทําทะเบียนประวัติผูใหบริการและพนักงาน 
(๓) ทุกครั้งที่มีการจัดบริการรายการใหม  หรือปรับปรุงบริการรายการใด ๆ  ในแบบแสดง

รายการ  หรือมีการใชผลิตภัณฑใหม  จะตองดําเนินการใหมีการจัดทําคูมือปฏิบัติการสําหรับบริการนั้น  
หรือจัดทําคูมือการใชผลิตภัณฑ  และพัฒนาผูใหบริการใหสามารถใหบริการนั้น ๆ  ไดตามคูมือที่จัดทําขึ้น 

(๔) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหบริการอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 
(๕) ควบคุมดูแลมิใหมีการจัดสถานที่  รูปภาพ  หรือสื่อชนิดอื่น ๆ  เพ่ือใหผูใชบริการสามารถ

เลือกผูใหบริการได 
(๖) ควบคุมและดูแลผูใหบริการในสถานประกอบการมิใหมีการลักลอบ  หรือมีการคา  หรือ

รวมประเวณี  หรือมีการกระทํา  หรือบริการที่ขัดตอกฎหมาย  วัฒนธรรม  ศีลธรรมและประเพณีอันดี 
(๗) ควบคุมดูแลการบริการ  อุปกรณ  ผลิตภัณฑ  และเครื่องใชตาง ๆ  ใหไดมาตรฐาน 

ถูกสุขลักษณะและใชไดอยางปลอดภัย 
(๘) หามมิใหผูดําเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ 
 (ก) รับผูมีอายุตํ่ากวา  ๑๘  ปบริบูรณเขาทํางาน 



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ข) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวายหรือครองสติ
ไมไดเขาไปอยูในสถานประกอบการระหวางเวลาทําการ 

 (ค) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ 

 (ง) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการนําอาวุธเขาไปในสถานประกอบการ   
โดยฝาฝนกฎหมายวาดวยอาวุธปน  เครื่องกระสุนปน  วัตถุระเบิด  ดอกไมเพลงิ  และสิ่งเทียมอาวุธปน 

(๙) ผูดําเนินการตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานโดยเครงครัด 
(๑๐) ผูดํ า เนินการตองดูแลสวัสดิภาพ   ความปลอดภัยและสวัสดิการในการทํางาน 

ของผูใหบริการและพนักงาน  และตองมีมาตรการปองกันการถูกลวงละเมิดจากผูรับบริการ 
(๑๑) ผูดําเนินการตองแสดงใบรับรองมาตรฐานไวในที่ เปดเผยและมองเห็นไดชัดเจน   

ณ  สถานประกอบการนั้น 
ขอ ๙ ในกรณีที่มีการตรวจสอบพบวา  สถานประกอบการใดมีผูดําเนินการขาดคุณสมบัติ

หรือมีลักษณะตองหามตามที่กํ าหนดในขอ   ๗   หรือไมดํ า เนินการตามที่กํ าหนดในขอ   ๘   
ใหคณะอนุกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ   ตามขอ   ๓๐   แจงตอ
คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางเพื่อพิจารณาเพิกถอนใบประเมิน
ความรูความสามารถของผูดําเนินการ 

ขอ ๑๐ มาตรฐานผูใหบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  ใหมีดังตอไปนี้ 
(๑) ผูใหบริการจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
 (ก) มีอายุไมตํ่ากวา  ๑๘  ปบริบูรณ 
 (ข) ไดรับการอบรมหรือถายทอดความรูตามหลักสูตรจากหนวยงานราชการ  สถาบัน  

หรือสถานศึกษาที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางรับรอง 
 (ค) ไมเปนโรคตองหามดังตอไปนี้ 
  ๑) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  ๒) โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง 
  ๓) โรคจิตรายแรง 
  ๔) โรคอื่นในระยะรุนแรงที่เปนอุปสรรคตอการทํางานหรือโรคติดตอในระยะ

รายแรง 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ง) ไมเปนบุคคลวิกลจริต  คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (จ) กรณีเคยเปนผูใหบริการมากอน  แตถูกคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐาน

สถานประกอบการเพิกถอนใบประเมินความรู  ความสามารถ  จะตองเลยระยะเวลาเพิกถอนไมนอยกวา  
๒  ป  จึงจะขอประเมินความรู  ความสามารถใหมได 

(๒) ผูใหบริการมีหนาที่และขอปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 (ก) ใหบริการแกผูรับบริการตามความรูและความชํานาญตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ที่ไดศึกษาอบรมมา 
 (ข) ไมกลั่นแกลง  ทําราย  หรือกอใหเกิดอันตรายตอผูรับบริการ 
 (ค) เก็บความลับของผูรับบริการ  โดยไมนําขอมูลหรือเรื่องที่ไดยินจากผูรับบริการ 

ไปเปดเผยจนกอใหเกิดความเสียหายแกผูรับบริการหรือบุคคลอื่น 
 (ง) ไมแสดงอาการยั่วยวน  กระทําลามกอนาจาร  หรือพูดจาในทํานองใหผูรับบริการ

เขาใจวาผูใหบริการตองการมีเพศสัมพันธกับผูรับบริการ  และตองไมมีเพศสัมพันธกับผูรับบริการ 
หรือคาประเวณี 

 (จ) ไมพูดจาหยอกลอ  หรือลอเลน  หรือกระทําการใด ๆ  อันมิใชหนาที่ที่จะตอง
ใหบริการกับผูรับบริการ  โดยตองใหบริการดวยอาการสุภาพ  ออนโยน 

 (ฉ) ไมดื่มสุรา  เครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือของมึนเมา  หรือยาเสพติด  ในขณะใหบริการ
แกผูรับบริการ 

 (ช) มีความซื่อสัตย  สุจริตตอหนาที่ที่กระทําและไมลักขโมยทรัพยสินของผูรับบริการ 
 (ซ) มีความรับผิดชอบตอตนเองโดยการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง  และไมนําโรคติดตอ

ไปแพรแกผูรับบริการและเพื่อนรวมงาน 
 (ฌ) หามมิใหผู ใหบริการใส เครื่ องประดับหรือของมีค า   ซึ่ งจะเปนอุปสรรค 

ตอการปฏิบัติงาน 
 (ญ) เปนผูดํารงตนอยูในศีลธรรมอันดี 
ขอ ๑๑ มาตรฐานการบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  ใหมีดังตอไปนี้ 
(๑) มีผู ใหบริการ   ที่มีคุณสมบัติตามประกาศนี้   และหามมิใหนําผูที่ขาดคุณสมบัติ 

มาใหบริการ  เวนแตผูใหบริการฝกหัด  ซึ่งมีจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของผูใหบริการที่มีคุณสมบัติ 
ตามประกาศ  และตองติดปายชื่อผูใหบริการฝกหัดไวที่อกเสื้อ  เพื่อใหผูรับบริการทราบอยางชัดเจน 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) ผูประกอบการตองจัดการบริการใหเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานการบริการ 

แตละประเภท  โดยจะตองมีบริการหลักประกอบดวย  การนวดเพื่อสุขภาพ  การใชน้ําเพื่อสุขภาพ  เชน  

บริการอบไอน้ํา  อางน้ําวน  บอน้ํารอน  บอน้ําเย็น  เปนตน  และใหมีบริการอื่น  เชน  การพอกโคลน  

การเสริมสวย  การออกกําลังกาย  อาหารสุขภาพ  โยคะ  สมาธิและอื่น ๆ  อีก  ๓  รายการเปนอยางนอย 

(๓) สถานประกอบการตองมีลักษณะการใหบริการดังตอไปนี้ 

 (ก) เวลาเปดทําการใหเริ่มบริการไดต้ังแตเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  และเวลาปดทําการ

หรือใหบริการไมเกิน  ๒๔.๐๐  นาฬิกา   

 (ข) ผูประกอบการตองแสดงทะเบียนประวัติผูใหบริการ   ตามแบบที่กระทรวง

สาธารณสุขกําหนด 

 (ค) ผูประกอบการตองจัดทําทะเบียนประวัติผูรับบริการ  ไวเปนหลักฐานตามแบบ 

ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  โดยตองเก็บรักษาไวใหอยูในสภาพที่ตรวจสอบไดไมนอยกวา  ๕  ป  

นับแตวันที่จัดทํา 

 (ง) หามมิใหมีการบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือของมึนเมาทุกชนิดแกพนักงาน 

ผูใหบริการหรือผูรับบริการและตองถือเปนเขตปลอดบุหรี่ 

 (จ) การใหบริการจะตองไมเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ   

การประกอบวิชาชีพอื่นตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทย  กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

และกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

 (ฉ) การประชาสัมพันธหรือการโฆษณาการใหบริการของสถานประกอบกิจการ  

จะตองไมทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจวาสถานที่ดังกลาว  มีการใหการบําบัดรักษาพยาบาลอันอาจเปนการ 

ฝาฝนกฎหมาย  และขอความโฆษณานั้นจะตองไมเปนเท็จหรือโออวดเกินความเปนจริง 

 (ช) ผูประกอบการตองแสดงรายการบริการ  และอัตราคาบริการไวในที่ เปดเผย 

และมองเห็นไดงาย  หรือสามารถใหตรวจสอบได 

 (ซ) ผูประกอบการตองไมจัดหรือยินยอมใหมีรูปแบบการใหบริการ  ที่อาจเขาขายหรือ

ฝาฝนกฎหมายสถานบริการหรือบริการที่จะตองขออนุญาตเปนพิเศษ  เชน  การพนัน  การแสดงดนตรี  

การขับรอง  คาราโอเกะ  สนุกเกอร  เตนรํา  รําวง  ตลอดจนจัดใหมีมหรสพอื่น ๆ  เปนตน 



 หนา   ๒๗ 
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 (ฌ) ผูประกอบการตองกําหนดใหมีเครื่องแบบสําหรับผูใหบริการ  โดยเปนเครื่องแบบ
ที่รัดกุม  สุภาพ  สะอาดเรียบรอย  สะดวกตอการปฏิบัติงาน  และตองมีปายชื่อผูใหบริการติดไวที่หนาอก
ดานซาย 

ขอ ๑๒ มาตรฐานความปลอดภัยกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  ใหมีดังตอไปนี้ 
(๑) ผูประกอบการตองจัดใหมีชุดปฐมพยาบาลไวในสถานประกอบการ  และพรอมใชงาน 

ไดตลอดเวลาที่มีการใหบริการ 
(๒) ผูประกอบการตองจัดใหมีปายหรือขอความเพื่อแสดง  หรือเตือนใหผูรับบริการ

ระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภยันตราย 
(๓) ในกรณีที่กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  มีการจัดใหมีบริการอบความรอน  อบไอน้ําอางน้ําวน

ไวบริการตลอดจนอุปกรณหรือบริการอื่นใดอันอาจกอใหเกิดอันตรายไวบริการ  ผูประกอบการตองจัด
ใหมีพนักงานที่มีความรู  ความเขาใจและความชํานาญในการใชอุปกรณนั้นเปนอยางดี  เปนผูรับผิดชอบ
อุปกรณ  และมีหนาที่คอยตรวจตราดูแลการใชอุปกรณดังกลาวทั้งในขณะใชงานและหลังการใชงาน 

(๔) ผูประกอบการตองจัดใหมีนาฬิกาที่สามารถมองเห็น  อานเวลาไดโดยงายและชัดเจน 
จากจุดที่ผูรับบริการกําลังใชบริการอบความรอน  อบไอน้ํา  และอางน้ําวนอยู  ทั้งนี้ เ พ่ือชวยให
ผูรับบริการสามารถควบคุมเวลาการใชอุปกรณดวยตนเองไดโดยสะดวก 

(๕) ผูประกอบการตองจัดใหมีระบบฉุกเฉินสําหรับบริการอบความรอน  อบไอน้ําและ 
อางน้ําวน  ซึ่งสามารถหยุดการทํางานของอุปกรณดังกลาวไดโดยอัตโนมัติในทันทีที่เกิดจากภาวะ 
ซึ่งอาจเปนอันตรายตอผูรับบริการ  และการเขาถึงเพื่อใชระบบฉุกเฉินนั้นตองสามารถกระทําไดโดยงาย
และสะดวกในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

(๖) ภายในบริเวณที่ใหบริการอบความรอน  อบไอน้ํา  อางน้ําวน  และบอน้ํารอน  น้ําเย็น  
ตองมีเครื่องวัดอุณหภูมิ  เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ  และเครื่องตั้งเวลา   เพ่ือใหพนักงาน
ผูรับผิดชอบอุปกรณสามารถปรับและควบคุมอุณหภูมิใหอยูในสภาวะที่ปลอดภัยสําหรับผูรับบริการ
ตลอดเวลา 

(๗) ผูประกอบการตองจัดใหมีระบบคัดกรองผูรับบริการ  ที่อาจมีความเสี่ยงตอการเขาใช
บริการในบางแผนก  โดยเฉพาะตองไมอนุญาตใหสตรีต้ังครรภ  ผูใชยาบางประเภท  ที่อาจเกิดปญหาได
เมื่อเขาใชอุปกรณบางชนิด  ผูที่เพิ่งจะดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือเมาสุรา  ผูปวยความดัน
โลหิตสูง  ผูปวยเบาหวานและผูปวยโรคหัวใจเขาใชอุปกรณ  หรือบริการที่เสี่ยงตอภาวะนั้น  เวนแตจะ
ไดรับการสั่งใหใชอุปกรณจากแพทยผูเกี่ยวของ 
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(๘) ผูประกอบการตองดูแลและควบคุมคุณภาพน้ําที่ใชสําหรับใหบริการ  ไมวาจะเปน 

อางน้ําวน   สระน้ํา   หรืออุปกรณการใชน้ําชนิดอื่นใด   ใหมีคุณสมบัติทางเคมีที่ปลอดภัยและ 

ไมเปนแหลงแพรเชื้อ 

(๙) ผา  อุปกรณและเครื่องมือทุกชนิดเมื่อใชบริการแลว  ตองซักหรือลางทําความสะอาด

อยางถูกสุขลักษณะ  กอนนํากลับมาใชบริการครั้งตอไป  และในกรณีที่การใหบริการมีความเสี่ยงตอการ

แพรเชื้อ  เชน  การใชไมหรืออุปกรณที่ใชขัดหรือขูดผิวหนังในการบริการกดจุดฝาเทา  ตองผานกรรมวิธี

การฆาเชื้อท่ีสามารถฆาและควบคุมเชื้อได  ไมนอยกวาเทคนิคการปลอดเชื้อทุกครั้งหลังการใหบริการ 

(๑๐) ในกรณีที่ผูใหบริการอาจมีการหายใจรดบริเวณใบหนาผูรับบริการ  เชน  ในการดูแล 

และนวดบริเวณใบหนา  ผูใหบริการตองสวมอุปกรณที่ถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันการหายใจรดบริเวณ

ใบหนาผูรับบริการและการแพรกระจายเชื้อระบบทางเดินหายใจไปสูผูรับบริการ  ในขณะที่มีการ

ใหบริการทุกครั้ง 

(๑๑) ผูประกอบการตองมีการดําเนินการปองกันการติดเชื้อท่ีเหมาะสม 

(๑๒) ตองมีระบบการปองกันอัคคีภัย  ในสถานประกอบการตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคาร 

สวนที่  ๒ 
มาตรฐานกิจการนวดเพื่อสุขภาพ 

 

 

ขอ ๑๓ มาตรฐานสถานที่ของกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  ใหมีดังตอไปนี้   

(๑) ต้ังอยูในทําเลที่มีความสะดวก  ปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๒) ในกรณีที่ใชพ้ืนที่ประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  ในอาคารเดียวกันกับการประกอบ

กิจการอื่นกิจการอื่นนั้นตองไมใชกิจการสถานบริการตามมาตรา  ๓  (๓)  แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ  

พ.ศ.  ๒๕๐๙  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และตองแบงสถานที่ใหชัดเจน  และกิจการอื่น

ในอาคารนั้นจะตองไมรบกวนตอการใหบริการในกิจการนวดเพื่อสุขภาพ 

(๓) พ้ืนที่ภายในสถานประกอบการจะตองไมมีชองทางที่ผูใหบริการหรือผูรับบริการไปมา 

หาสูกันกับสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
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(๔) กรณีสถานประกอบการ   มีการใหบริการหลายลักษณะรวมอยูในอาคารเดียวกัน 

หรือสถานที่เดียวกัน  จะตองมีการแบงสัดสวนใหชัดเจน  และแตละสัดสวนจะตองมีพ้ืนที่และลักษณะ

ตามมาตรฐานของการใหบริการแตละประเภท 

(๕) การจัดบริเวณที่ใหบริการเฉพาะบุคคล  จะตองไมใหมิดชิดหรือลับตาจนเกินไป 

(๖) พ้ืนที่ที่ใหบริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ 

ตองสะอาด  เปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 

(๗) อาคารตองทําดวยวัสดุที่มั่นคง  ถาวร  ไมชํารุดและไมมีคราบสิ่งสกปรก 

(๘) บริเวณพื้นที่ที่มีการใชน้ําในการใหบริการ  พ้ืนควรทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย 

และไมลื่น 

(๙) จัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอในการใหบริการแตละพ้ืนที่ 

(๑๐) จัดใหมีการระบายอากาศเพียงพอ 

(๑๑) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ําเสียท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

(๑๒) มีการควบคุมพาหะนําโรคอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

(๑๓) จัดใหมีหองอาบน้ํา  หองสวม  อางลางมือ  หองผลัดเปลี่ยนเสื้อผาและตูเก็บเสื้อผา 

ที่สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอยางเพียงพอและควรแยกสวนชาย  หญิง   

(๑๔) จัดใหมีการตกแตงสถานที่ที่เหมาะสมโดยจะตองไมมีลักษณะที่ทําใหเสื่อมเสียศีลธรรม  

หรือขัดตอวัฒนธรรมและประเพณีอันดี   

ขอ ๑๔ มาตรฐานชื่อสถานประกอบการ 

(๑) ชื่อสถานประกอบการตองตรงตามประเภทกิจการ   และตรงกับชื่อท่ีไดยื่นคําขอ 

ใบรับรองมาตรฐาน  โดยจะตองติดต้ังปายชื่อไวดานหนาสถานประกอบการใหมองเห็นไดอยางชัดเจน 

(๒) ไมสื่อความหมายในทางลามก  อนาจาร  หรือขัดตอความสงบเรียบรอย  ขนบธรรมเนียม  

ศีลธรรมอันดีงาม   

(๓) หากใชชื่อเปนภาษาตางประเทศตองมีภาษาไทยกํากับ 

(๔) ชื่อสถานประกอบการจะตองไมใชคําหรือขอความที่มีลักษณะชักชวนหรือโออวด 

เกินความเปนจริงหรือทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจวาสถานที่ดังกลาวมีการใหการบําบัดรักษาโรค 

ขอ ๑๕ ผูประกอบการมีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังตอไปนี้ 
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(๑) ควบคุมและดูแลผูใหบริการในสถานประกอบการใหบริการตามนโยบายและคูมือ

ปฏิบัติงานของสถานประกอบการแหงนั้นโดยเครงครัด 

(๒) จัดทําทะเบียนประวัติผูใหบริการและพนักงาน 

(๓) ทุกครั้งที่มีการจัดบริการรายการใหม  หรือปรับปรุงบริการใด ๆ  ในแบบแสดงรายการ  

หรือมีการใชผลิตภัณฑใหม  ผูประกอบการจะตองดําเนินการใหมีการจัดทําคูมือปฏิบัติการสําหรับ

บริการนั้น ๆ  หรือจัดทําคูมือการใชผลิตภัณฑ  และพัฒนาผูใหบริการใหสามารถใหบริการนั้น ๆ   

ตามคูมือที่จัดทําขึ้น 

(๔) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหบริการอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

(๕) ควบคุมดูแลมิใหมีการจัดสถานที่  รูปภาพ  หรือสื่อชนิดตาง ๆ  เพื่อใหผูรับบริการ

สามารถเลือกผูใหบริการได 

(๖) ควบคุมและดูแลผูใหบริการในสถานประกอบการมิใหมีการลักลอบหรือมีการคาหรือ

รวมประเวณี  หรือมีการกระทํา  หรือบริการที่ขัดตอกฎหมาย  วัฒนธรรม  ศีลธรรมและประเพณีอันดี 

(๗) ควบคุมดูแล  บริการ  อุปกรณ  ผลิตภัณฑ  และเครื่องใชตาง ๆ  ใหไดมาตรฐาน 

ถูกสุขลักษณะและใชไดอยางปลอดภัย 

(๘)  ผูประกอบการตองดูแลมิใหมีการกระทําความผิดตอกฎหมายในสถานประกอบการ  

รวมทั้งหามมิใหผูประกอบการ 

 (ก) รับผูมีอายุตํ่ากวา  ๑๘  ปบริบูรณเขาทํางาน   

 (ข) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวาย  หรือครองสติ

ไมไดเขาไปอยูในสถานประกอบการระหวางเวลาทําการ 

 (ค) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูซึ่งไมมีหนาที่ดูแลสถานประกอบการนั้นพักอาศัย

หลับนอนในสถานประกอบการ 

 (ง) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการนําอาวุธเขาไปในสถานประกอบการ 

โดยฝาฝนกฎหมายวาดวยอาวุธปน  เครื่องกระสุนปน  วัตถุระเบิด  ดอกไมเพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปน 

 (จ) บริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือของมึนเมาทุกชนิดแกพนักงานผูใหบริการ  

หรือผูรับบริการและตองถือเปนเขตปลอดบุหรี่และยาเสพติดทุกชนิด 

(๙) ผูประกอบการตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานโดยเครงครัด 



 หนา   ๓๑ 
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(๑๐) ผูประกอบการตองดูแลสวัสดิภาพ   ความปลอดภัยและสวัสดิการในการทํางาน 
ของผูใหบริการและพนักงาน  และตองมีมาตรการปองกันการถูกลวงละเมิดจากผูรับบริการ 

(๑๑) ผูประกอบการตองแสดงใบรับรองมาตรฐานไวในที่เปดเผยและมองเห็นไดชัดเจน   
ณ  สถานประกอบการนั้น 

ขอ ๑๖ มาตรฐานผูใหบริการกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  มีดังตอไปนี้ 
(๑) ผูใหบริการจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
 (ก) มีอายุไมตํ่ากวา  ๑๘  ปบริบูรณ 
 (ข) ไดรับการอบรมหรือถายทอดความรูตามหลักสูตรจากหนวยงานราชการ  สถาบัน  

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

จากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ  จะตองเลยระยะเวลาเพิกถอน 
ไมนอยกวา  ๒  ป  จึงจะขอประเมินความรูความสามารถใหมได   

(๒) ผูใหบริการมีหนาที่และขอปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 (ก) ใหบริการแกผูรับบริการตามความรูและความชํานาญตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ที่ไดศึกษาอบรมมา 
 (ข) ไมกลั่นแกลง  ทําราย  หรือกอใหเกิดอันตรายตอผูรับบริการ 
 (ค) เก็บความลับของผูรับบริการโดยไมนําขอมูลหรือเรื่องที่ไดยินจากผูรับบริการ 

ไปเปดเผยจนกอใหเกิดความเสียหายแกผูมารับบริการหรือบุคคลอื่น 
 (ง) ไมแสดงอาการยั่วยวน  กระทําลามกอนาจาร  หรือพูดจาในทํานองใหผูรับบริการ

เขาใจวาผูใหบริการตองการมีเพศสัมพันธกับผูรับบริการ  และตองไมมีเพศสัมพันธกับผูรับบริการ 
หรือคาประเวณี 
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 (จ) ไมพูดจาหยอกลอ  หรือลอเลน  หรือกระทําการใด ๆ  อันมิใชหนาที่ที่จะตอง

ใหบริการกับผูรับบริการ  โดยตองใหบริการดวยอาการสุภาพ  ออนโยน 

 (ฉ) ไมดื่มสุรา  เครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือของมึนเมา  หรือยาเสพติด  ในขณะใหบริการ

แกผูรับบริการ 

 (ช) มีความซื่อสัตย  สุจริตตอหนาที่ที่กระทําและไมลักขโมยทรัพยสินของผูรับบริการ 

 (ซ) มีความรับผิดชอบตอตนเองโดยการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง  และไมนําโรคติดตอ

ไปแพรแกผูรับบริการและเพื่อนรวมงาน 

 (ฌ) หามมิใหผูใหบริการใสเครื่องประดับหรือของมีคาซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติงาน 

 (ญ) เปนผูดํารงตนอยูในศีลธรรมอันดี 

ขอ ๑๗ มาตรฐานการบริการกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  มีดังตอไปนี้ 

(๑) มีผูใหบริการ  ที่มีคุณสมบัติตามประกาศนี้และหามมิใหนําผูที่ขาดคุณสมบัติมาใหบริการ  

เวนแตผูใหบริการฝกหัด  ซึ่งมีจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของผูใหบริการที่มีคุณสมบัติตามประกาศ  และตอง

ติดปายชื่อผูใหบริการฝกหัดไวที่อกเสื้อ  เพื่อใหผูรับบริการทราบอยางชัดเจน 

(๒) ผูประกอบการตองจัดการบริการใหเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานการบริการนวด

แตละประเภท   

(๓) สถานประกอบการตองมีลักษณะการใหบริการดังตอไปนี้ 

 (ก) เวลาเปดทําการใหเริ่มบริการไดต้ังแตเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  และเวลาปดทําการ

หรือใหบริการไมเกิน  ๒๔.๐๐  นาฬิกา 

 (ข) ผูประกอบการตองแสดงทะเบียนประวั ติผู ใหบริการตามแบบที่กระทรวง

สาธารณสุขกําหนด 

 (ค) หามมิใหมีการบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือของมึนเมาทุกชนิดแกพนักงาน 

ผูใหบริการ  หรือผูรับบริการและตองถือเปนเขตปลอดบุหรี่ 

 (ง) การใหบริการจะตองไมเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ   

การประกอบวิชาชีพอื่นตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทย  กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

และกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
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 (จ) การประชาสัมพันธหรือการโฆษณาการใหบริการของสถานประกอบการ   
จะตองไมทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจวาสถานที่ดังกลาวมีการใหการบําบัดรักษาพยาบาลอันอาจเปนการ 
ฝาฝนกฎหมาย  และขอความโฆษณานั้นจะตองไมเปนเท็จหรือโออวดเกินความเปนจริง 

 (ฉ) ผูประกอบการตองแสดงรายการบริการ  และอัตราคาบริการไวในที่ เปดเผย 
และมองเห็นไดงาย  หรือสามารถใหตรวจสอบได 

 (ช) ผูประกอบการตองไมจัดหรือยินยอมใหมีรูปแบบการใหบริการที่อาจเขาขาย 
หรือฝาฝนกฎหมายสถานบริการหรือบริการที่จะตองขออนุญาตเปนพิเศษ  เชน  การพนัน  การแสดง
ดนตรี  การขับรอง  คาราโอเกะ  สนุกเกอร  เตนรํา  รําวง  ตลอดจนจัดใหมีมหรสพอื่น ๆ  เปนตน 

 (ซ) ผูประกอบการตองกําหนดใหมีเครื่องแบบสําหรับผูใหบริการ  โดยเปนเครื่องแบบ
ที่รัดกุม  สุภาพ  สะอาดเรียบรอย  สะดวกตอการปฏิบัติงาน  และตองมีปายชื่อผูใหบริการติดไวที่หนาอก
ดานซาย 

ขอ ๑๘ มาตรฐานความปลอดภัยกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  มีดังตอไปนี้ 
(๑) ผูประกอบการจะตองจัดใหมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องตนไวในสถานประกอบการ   

และพรอมใชงานไดตลอดเวลาที่มีการใหบริการ 
(๒) ผูประกอบการตองจัดใหมีปายหรือขอความเพื่อแสดงหรือเตือนใหผูรับบริการระมัดระวัง

อันตรายหรือบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภยันตราย 
(๓) ในกรณีที่สถานประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  มีการจัดใหมีบริการอบความรอน   

อบไอน้ํ าไวบริการ   ตลอดจนอุปกรณหรือบริการอื่นใดอันอาจกอให เกิดอันตรายไวบริการ  
ผูประกอบการตองจัดใหมีพนักงานที่มีความรู  ความเขาใจและความชํานาญในการใชอุปกรณนั้นเปน
อยางดี  เปนผูรับผิดชอบอุปกรณและมีหนาที่คอยตรวจตราดูแลการใชอุปกรณดังกลาว  ทั้งในขณะใชงาน
และหลังการใชงาน 

(๔) ผูประกอบการตองจัดใหมีนาฬิกาที่สามารถมองเห็น  อานเวลาไดโดยงายและชัดเจน 
จากจุดที่ผูรับบริการกําลังใชบริการอบความรอน  อบไอน้ําอยู  ทั้งนี้เพ่ือชวยใหผูรับบริการสามารถ
ควบคุมเวลาการใชอุปกรณดวยตนเองไดโดยสะดวก 

(๕) ผูประกอบการตองจัดใหมีระบบฉุกเฉินสําหรับบริการอบความรอน   อบไอน้ํา   
ซึ่งสามารถหยุดการทํางานของอุปกรณดังกลาวไดโดยอัตโนมัติในทันที  ที่เกิดจากภาวะซึ่งอาจเปน
อันตรายตอผูใชบริการ  และการเขาถึงเพื่อใชระบบฉุกเฉินนั้นตองสามารถกระทําไดโดยงายและสะดวก
ในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน  และตองจัดสถานที่ใหสามารถเคลื่อนยายผูรับบริการไดในกรณีฉุกเฉิน 
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(๖) ภายในบริ เวณที่ ใหบริการอบความรอน   อบไอน้ํ า   ตองมี เครื่ องวัดอุณหภูมิ   
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ  และเครื่องตั้งเวลา  เพ่ือใหบุคลากรผูรับผิดชอบอุปกรณสามารถ 
ปรับและควบคุมอุณหภูมิใหอยูในสภาวะที่ปลอดภัยสําหรับผูใชบริการตลอดเวลา 

(๗) ตองระมัดระวังมิใหผูมีความเสี่ยงจากอายุ  หรือภาวะโรคประจําตัวมาใชบริการอันอาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๘) ผา  อุปกรณและเครื่องมือทุกชนิดเมื่อใชบริการแลว  ตองซักหรือลางทําความสะอาด
อยางถูกสุขลักษณะ  กอนนํากลับมาใชบริการครั้งตอไป  และในกรณีที่การใหบริการมีความเสี่ยงตอการ
แพรเชื้อ  เชน  การใชไมหรืออุปกรณที่ใชขัดหรือขูดผิวหนังในการบริการกดจุดฝาเทา  ตองผานกรรมวิธี
การฆาเชื้อท่ีสามารถฆาและควบคุมเชื้อไดไมนอยกวาเทคนิคการปลอดเชื้อทุกครั้งหลังการใหบริการ 

(๙) ในกรณีที่ผูใหบริการอาจมีการหายใจรดบริเวณใบหนาผูรับบริการ  เชน  ในการดูแล 
และนวดบริเวณใบหนา  ผูใหบริการตองสวมอุปกรณที่ถูกสุขลักษณะ  เพ่ือปองกันการหายใจรดบริเวณ
ใบหนาผูรับบริการและการแพรกระจายเชื้อระบบทางเดินหายใจไปสูผูรับบริการ  ในขณะที่มีการ
ใหบริการทุกครั้ง 

(๑๐) ตองมีการดําเนินการตามระบบปองกันการติดเชื้ออยางเหมาะสม 
(๑๑) ตองมีระบบปองกันอัคคีภัยในสถานประกอบการตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

สวนที่  ๓ 
มาตรฐานกิจการนวดเพื่อเสริมสวย 

 

 

ขอ ๑๙ มาตรฐานสถานที่ของกิจการนวดเพื่อเสริมสวย  ใหมีดังตอไปนี้ 
(๑) พ้ืนที่ภายในสถานประกอบการจะตองไมมี  ชองทางที่ผูใหบริการหรือผูรับบริการไปมา

หาสูกันกับสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๒) กรณีสถานประกอบการ   มีการใหบริการหลายลักษณะรวมอยูในอาคารเดียวกัน 

หรือสถานที่เดียวกัน  จะตองมีการแบงสัดสวนใหชัดเจน  และแตละสัดสวนจะตองมีพ้ืนที่และลักษณะ
ตามมาตรฐานของการใหบริการแตละประเภท 

(๓) การจัดบริเวณที่ใหบริการเฉพาะบุคคล  จะตองไมใหมิดชิดหรือลับตาจนเกินไป 
(๔) พ้ืนที่ที่ใหบริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่ประกอบกิจการนวดเพื่อเสริมสวย 

ตองสะอาด  เปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 



 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) อาคารตองทําดวยวัสดุที่มั่นคง  ถาวร  ไมชํารุดและไมมีคราบสิ่งสกปรก 
(๖) บริเวณพื้นที่ที่มีการใชน้ําในการใหบริการ  พ้ืนควรทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย 

และไมลื่น 
(๗) จัดใหมีแสงสวางที่เพียงพอในการใหบริการแตละพ้ืนที่ 
(๘) จัดใหมีการระบายอากาศเพียงพอ 
(๙) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ําเสียท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

(๑๐) มีการควบคุมพาหะนําโรคอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
(๑๑) ตองจัดใหมีหองอาบน้ํา  หองสวม  อางลางมือ  หองผลัดเปลี่ยนเสื้อผาและตูเก็บเสื้อผา 

ที่สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอยางเพียงพอ  และควรแยกสวนชาย  หญิง 
(๑๒) จัดใหมีการตกแตงสถานที่ที่เหมาะสมโดยจะตองไมมีลักษณะที่ทําใหเสื่อมเสียศีลธรรม  

หรือขัดตอวัฒนธรรมและประเพณีอันดี   
ขอ ๒๐ มาตรฐานชื่อสถานประกอบการ 
(๑) ชื่อสถานประกอบการตองตรงตามประเภทกิจการ  และตรง  กับชื่อท่ีไดยื่นคําขอ

ใบรับรองมาตรฐาน  โดยจะตองติดต้ังปายชื่อไวดานหนาสถานประกอบการใหมองเห็นไดอยางชัดเจน 
(๒) ไมสื่ อความหมายในทางลามก   อนาจาร   หรือ   ขัดตอความสงบเรี ยบรอย  

ขนบธรรมเนียม  ศีลธรรมอันดีงาม   
(๓) หากใชชื่อเปนภาษาตางประเทศตองมีภาษาไทยกํากับ 
(๔) ชื่อสถานประกอบการจะตองไมใชคําหรือขอความที่มีลักษณะชักชวนหรือโออวด 

เกินความเปนจริงหรือทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจวาสถานที่ดังกลาวมีการใหการบําบัดรักษาโรค 
ขอ ๒๑ ผูประกอบการมีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ผูประกอบการนวดเพื่อเสริมสวยจะตองดูแลสุขภาพ  ความปลอดภัย  และสวัสดิการ 

ในการทํางานของผูใหบริการและตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใหบริการถูกลวงเกิน  ลวนลาม  หรือ 
ทํารายจากผูรับบริการ 

(๒) ควบคุมดูแลมิใหมีการจัดสถานที่  รูปภาพ  หรือสื่อชนิดตาง ๆ  เพ่ือใหผูใชบริการ
สามารถเลือกผูใหบริการได 

(๓) ควบคุมและดูแลผูใหบริการในสถานประกอบการมิใหมีการลักลอบ   หรือมีการ 
คาประเวณี  หรือมีการกระทํา  หรือบริการที่ขัดตอกฎหมาย  วัฒนธรรม  ศีลธรรมและประเพณีอันดี 



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) ควบคุมและดูแลการบริการ  อุปกรณ  ผลิตภัณฑ  และเครื่องใชตาง ๆ  ใหถูกสุขลักษณะ
และใชไดอยางปลอดภัย 

(๕) ผูประกอบการตองดูแลมิใหมีการกระทําความผิดตอกฎหมายในสถานประกอบการ  
รวมทั้งหามมิใหผูประกอบการ 

 (ก) รับผูมีอายุตํ่ากวา  ๑๘  ปบริบูรณเขาทํางาน   
 (ข) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวายหรือครองสติ

ไมไดเขาไปอยูในสถานประกอบการระหวางเวลาทําการ 
 (ค) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูซึ่งไมมีหนาที่ดูแลสถานประกอบการนั้นพักอาศัย

หลับนอนในสถานประกอบการ 
 (ง) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการนําอาวุธเขาไปในสถานประกอบการ   

โดยฝาฝนกฎหมายวาดวยอาวุธปน  เครื่องกระสุนปน  วัตถุระเบิด  ดอกไมเพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปน 
 (จ) บริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือของมึนเมาทุกชนิดแกพนักงาน  ผูใหบริการ  

หรือผูรับบริการและตองถือเปนเขตปลอดบุหรี่และยาเสพติดทุกชนิด 
(๖) ผูประกอบการตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานโดยเครงครัด 
(๗) ผูประกอบการตองแสดงใบรับรองมาตรฐานไวในที่เปดเผยและมองเห็นไดชัดเจน   

ณ  สถานประกอบการนั้น   
ขอ ๒๒ มาตรฐานผูใหบริการกิจการนวดเพื่อเสริมสวย  ใหมีดังตอไปนี้ 
(๑) ผูใหบริการจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
 (ก) มีอายุไมตํ่ากวา  ๑๘  ปบริบูรณ 
 (ข) ไดรับการอบรมหรือถายทอดความรูตามหลักสูตรจากหนวยงานราชการ  สถาบัน  

หรือสถานศึกษาตามที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางรับรอง 
 (ค) ไมเปนโรคตองหามดังตอไปนี้ 
  ๑) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  ๒) โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง 
  ๓) โรคจิตรายแรง 
  ๔) โรคอื่นในระยะรุนแรงที่เปนอุปสรรคตอการทํางานหรือโรคติดตอในระยะรายแรง 
 (ง) ไมเปนบุคคลวิกลจริต  คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 (จ) กรณีเคยเปนผูใหบริการมากอน  แตถูกเพิกถอนใบประเมินความรู  ความสามารถ

จากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ  จะตองเลยระยะเวลาเพิกถอน 

ไมนอยกวา  ๒  ป  จึงจะขอประเมินความรู  ความสามารถใหมได 

(๒) ผูใหบริการมีหนาที่และขอปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 (ก) ใหบริการแกผูรับบริการตามความรูและความชํานาญตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ที่ไดศึกษาอบรมมา 

 (ข) ไมกลั่นแกลง  ทําราย  หรือกอใหเกิดอันตรายตอผูรับบริการ 

 (ค) เก็บความลับของผูรับบริการโดยไมนําขอมูลหรือเรื่องที่ไดยินจากผูรับบริการ 

ไปเปดเผยจนกอใหเกิดความเสียหายแกผูมารับบริการหรือบุคคลอื่น 

 (ง) ไมแสดงอาการยั่วยวน  กระทําลามกอนาจาร  หรือพูดจาในทํานองใหเขาใจวา 

ผู ใหบริการตองการมี เพศสัมพันธกับผูรับบริการ   และตองไมมี เพศสัมพันธกับผูรับบริการ 

หรือคาประเวณี 

 (จ) ไมพูดจาหยอกลอ  หรือลอเลน  หรือกระทําการใด ๆ  อันมิใชหนาที่ที่จะตอง

ใหบริการกับผูรับบริการ  โดยตองใหบริการดวยอาการสุภาพ  ออนโยน 

 (ฉ) ไมดื่มสุรา  เครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือของมึนเมา  หรือยาเสพติด  ในขณะใหบริการ

แกผูรับบริการ 

 (ช) มีความซื่อสัตย  สุจริตตอหนาที่ที่กระทําและไมลักขโมยทรัพยสินของผูรับบริการ 

 (ซ) มีความรับผิดชอบตอตนเองโดยการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง  และไมนําโรคติดตอ

ไปแพรแกผูรับบริการและเพื่อนรวมงาน 

 (ฌ) หามมิใหผูใหบริการใสเครื่องประดับหรือของมีคา  ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติงาน 

 (ญ) เปนผูดํารงตนอยูในศีลธรรมอันดี 

ขอ ๒๓ มาตรฐานการบริการกิจการนวดเพื่อเสริมสวย  ใหมีดังตอไปนี้ 

(๑) มีผูใหบริการ  ที่มีคณุสมบัติตามประกาศนี้และหามมิใหนําผูที่ขาดคุณสมบัติมาใหบริการ  

เวนแตผูใหบริการฝกหัด  ซึ่งมีจํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของผูใหบริการที่มีคุณสมบัติตามประกาศ  และตอง

ติดปายชื่อผูใหบริการฝกหัดไวที่อกเสื้อ  เพื่อใหผูรับบริการทราบอยางชัดเจน 



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) ผูประกอบการตองจัดการบริการใหเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานการบริการนวด

เพ่ือเสริมสวยแตละประเภท   

(๓) สถานประกอบการตองมีลักษณะการใหบริการดังตอไปนี้ 

 (ก) เวลาเปดทําการใหเริ่มบริการไดต้ังแตเวลา  ๐๖.๐๐  นาฬิกา  และเวลาปดทําการ 

หรือใหบริการไมเกิน  ๒๒.๐๐  นาฬิกา 

 (ข) ผูประกอบการตองแสดงทะเบียนประวัติผูใหบริการ   ตามแบบที่กระทรวง

สาธารณสุขกําหนด   

 (ค) หามมิใหมีการบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือของมึนเมาทุกชนิดแกพนักงาน 

ผูใหบริการ  หรือผูรับบริการและตองถือเปนเขตปลอดบุหรี่ 

 (ง) การใหบริการจะตองไมเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ   

การประกอบวิชาชีพอื่นตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทย  กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

และกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

 (จ) การประชาสัมพันธหรือการโฆษณาการใหบริการของสถานประกอบการ  จะตอง

ไมทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจวาสถานที่ดังกลาวมีการใหการบําบัดรักษาพยาบาลอันอาจเปนการฝาฝน

กฎหมาย  และขอความโฆษณานั้นจะตองไมเปนเท็จหรือโออวดเกินความเปนจริง 

 (ฉ) ผูประกอบการตองแสดงรายการบริการ  และอัตราคาบริการไวในที่ เปดเผย 

และมองเห็นไดงาย  หรือสามารถใหตรวจสอบได 

 (ช) ผูประกอบการตองไมจัดหรือยินยอมใหมีรูปแบบการใหบริการที่อาจเขาขาย 

หรือฝาฝนกฎหมายสถานบริการหรือบริการที่จะตองขออนุญาตเปนพิเศษ  เชน  การพนัน  การแสดง

ดนตรี  การขับรอง  คาราโอเกะ  สนุกเกอร  เตนรํา  รําวง  ตลอดจนจัดใหมีมหรสพอื่น ๆ  เปนตน 

 (ซ) ผูประกอบการตองกําหนดใหมีเครื่องแบบสําหรับผูใหบริการ  โดยเปนเครื่องแบบ

ที่รัดกุม  สุภาพ  สะอาดเรียบรอย  สะดวกตอการปฏิบัติงาน  และตองมีปายชื่อผูใหบริการติดไวที่หนาอก

ดานซาย 

ขอ ๒๔ มาตรฐานความปลอดภัยกิจการนวดเพื่อเสริมสวย  ใหมีดังตอไปนี้ 

(๑) ผูประกอบการจะตองจัดใหมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องตนไวในสถานประกอบการ   

และพรอมใชงานไดตลอดเวลาที่มีการใหบริการ 



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) ผูประกอบการตองจัดใหมีปายหรือขอความเพื่อแสดงหรือเตือนใหผูรับบริการระมัดระวัง
อันตรายหรือบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภยันตราย 

(๓) ในกรณีที่สถานประกอบการ  มีการจัดใหมีบริการอบความรอน  อบไอน้ําไวบริการ  
ตลอดจนอุปกรณหรือบริการอื่นใดอันอาจกอใหเกิดอันตรายไวบริการ  ตองจัดใหมีพนักงานที่มีความรู  
ความเขาใจและความชํานาญในการใชอุปกรณนั้นเปนอยางดี  เปนผูรับผิดชอบอุปกรณและมีหนาที่ 
คอยตรวจตราดูแลการใชอุปกรณดังกลาวทั้งในขณะใชงานและหลังการใชงาน 

(๔) ผูประกอบการตองจัดใหมีนาฬิกาที่สามารถมองเห็น  อานเวลาไดโดยงายและชัดเจน  
จากจุดที่ผูรับบริการกําลังใชบริการอบความรอน  อบไอน้ําอยู  ทั้งนี้เพ่ือชวยใหผูรับบริการสามารถ
ควบคุมเวลาการใชอุปกรณดวยตนเองไดโดยสะดวก 

(๕) ผูประกอบการตองจัดใหมีระบบฉุกเฉินสําหรับบริการอบความรอน   อบไอน้ํา   
ซึ่งสามารถหยุดการทํางานของอุปกรณดังกลาวไดโดยอัตโนมัติในทันที  ที่เกิดจากภาวะซึ่งอาจเปน
อันตรายตอผูใชบริการ  และการเขาถึงเพื่อใชระบบฉุกเฉินนั้นตองสามารถกระทําไดโดยงายและสะดวก
ในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน  และตองจัดสถานที่ใหสามารถเคลื่อนยายผูรับบริการไดในกรณีฉุกเฉิน 

(๖) ภายในบริ เวณที่ ใหบริการอบความรอน   อบไอน้ํ า   ตองมี เครื่ องวัดอุณหภูมิ   
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ  และเครื่องตั้งเวลา  เพ่ือใหบุคลากรผูรับผิดชอบอุปกรณสามารถ 
ปรับและควบคุมอุณหภูมิใหอยูในสภาวะที่ปลอดภัยสําหรับผูรับบริการตลอดเวลา 

(๗) ตองระมัดระวังมิใหผูมีความเสี่ยงจากอายุ  หรือภาวะโรคประจําตัวมาใชบริการอันอาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๘) ผ าและอุปกรณทุกชนิด เมื่ อใชบริการแล ว   ตองซักหรือล า งทํ าความสะอาด 
อยางถูกสุขลกัษณะ  กอนนํากลับมาใชบริการครั้งตอไป  และในกรณีที่การใหบริการมีความเสี่ยงตอการ
แพรเชื้อ  เชน  การใชไมหรืออุปกรณที่ใชขัดหรือขูดผิวหนังในการบริการกดจุดฝาเทา  ตองผานกรรมวิธี
การฆาเชื้อท่ีสามารถฆาและควบคุมเชื้อไดไมนอยกวาเทคนิคการปลอดเชื้อทุกครั้งหลังการใหบริการ 

(๙) ในกรณีที่ผูใหบริการอาจมีการหายใจรดบริเวณใบหนาผูรับบริการ  เชน  ในการดูแล 
และนวดบริเวณใบหนา  ผูใหบริการตองสวมอุปกรณที่ถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันการหายใจรดบริเวณ
ใบหนาผูรับบริการและการแพรกระจายเชื้อระบบทางเดินหายใจไปสูผูรับบริการ  ในขณะที่มีการ
ใหบริการทุกครั้ง 

(๑๐) ตองมีระบบปองกันอัคคีภัยในสถานประกอบการตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ 

เพ่ือการรับรองใหเปนไปตามมาตรฐาน 
 

 

สวนที่  ๑ 
คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ 

 

 

ขอ ๒๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวาคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐาน

สถานประกอบการกลาง   ประกอบดวย   อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   เปนประธาน   

ผูแทนกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  ผูแทนกรมอนามัย  ผูแทนกรมการแพทย  

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ผูแทนกองบัญชาการตํารวจนครบาล  ผูแทนกรมการปกครอง  

ผูแทนสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร  และผูแทนผูประกอบการตามที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพเห็นสมควร  จํานวนไมเกิน  ๒  คน  เปนกรรมการ 

ให  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  แตงต้ังขาราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๒๖ ใหมีคณะกรรมการแตละจังหวัดเรียกวา   คณะกรรมการตรวจและประเมิน

มาตรฐานสถานประกอบการประจําจังหวัด  ประกอบดวย  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนประธาน  

นายอําเภอทองที่ที่ต้ังสถานประกอบการหรือผูแทน  ผูแทนที่ทําการปกครองจังหวัด  ผูแทนงานการ

สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด  ผูแทนกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  ผูแทนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ  เปนกรรมการ 

ใหหัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   เปนกรรมการ 

และเลขานุการ 

ขอ ๒๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้   

(๑) พิจารณาคํารองขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ 

(๒) ตรวจลักษณะและมาตรฐานของสถานประกอบการและการบริการและผูใหบริการ 

(๓) เสนอความเห็นตอผูออกใบรับรองในการพิจารณาออกใบรับรองมาตรฐาน 



 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) เสนอความเห็นตอผูออกใบรับรองเพื่อเพิกถอนใบรับรองมาตรฐาน   กรณีสถาน

ประกอบการมีการปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

(๕) พิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับสถานประกอบการ 

(๖) แจงหรือโฆษณาขาวสารดวยวิธีการใด ๆ  ตามที่ เห็นสมควร  เพ่ือมิใหประชาชน 

หลงเขาใจผิดซึ่งอาจเปนอันตรายเนื่องจากการจัดบริการในสถานประกอบการ 

(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ  เพื่อกระทําการใด ๆ  อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประกาศกําหนดไว  ใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ 

(๙) พิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือผูออกใบรับรองมอบหมาย 

(๑๐) แตงตั้งที่ปรึกษา  เพื่อใหคําแนะนําในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

(๑๑) ดําเนินการออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่เพ่ือการตรวจและประเมินมาตรฐานสถาน

ประกอบการ 

คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลางใหมีอํานาจและหนาที่ 

ทั่วราชอาณาจักร  สําหรับคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการประจําจังหวัด

ใหมีอํานาจและหนาที่เฉพาะในเขตจังหวัด 

ขอ ๒๘ นอกจากอํานาจตามขอ  ๒๗  ใหคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐาน 

สถานประกอบการกลางมีอํานาจเพิ่มเติมดังตอไปนี้   

(๑) สอบความรูขึ้นทะเบียนรับรองผูดําเนินการ 

(๒) รับรองหลักสูตรที่ จัดฝกอบรม   ผูดํ า เนินการสปา   หรือ   พนักงานผู ใหบริการ   

โดยหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาความรู  ตลอดจนสถานศึกษา  สถาบันที่ไดรับการ

รับรองจากทางราชการที่เกี่ยวของกับความรูดังกลาว 

(๓) ใหขอแนะนําตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องตลอดจน

หลักเกณฑและวิธีการตามประกาศฉบับนี้ 

ขอ ๒๙ การประชุมของคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุม  ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

ของคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม  ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง 

เปนประธานที่ประชุม 



 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๓๐ ในการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ  ใหคณะกรรมการแตงต้ัง  
คณะอนุกรรมการตรวจและประเมินสถานประกอบการขึ้น  โดยมีอํานาจหนาที่  ดังนี้   

(๑) ตรวจลักษณะและมาตรฐานสถานประกอบการ  ตามมาตรฐานของสถานประกอบการ 
แตละประเภท  ตามประกาศนี้  แลวเสนอผลการตรวจพรอมความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป 

(๒) หนาที่อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย   
ในการประชุมคณะอนุกรรมการใหนําความในขอ  ๒๙  มาใชโดยอนุโลม 
กรณีการตรวจ  และประเมินมาตรฐานสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง  ตองแจงให

ผูประกอบการทราบลวงหนาตามสมควร  ยกเวนกรณีที่มีเหตุจําเปนที่จะตองมีการตรวจสอบเนื่องจาก
สถานประกอบการดําเนินการผิดไปจากมาตรฐานที่กําหนดหรือดําเนินการขัดตอความสงบเรียบรอย 
และศีลธรรมอันดี  ไมตองแจงใหผูประกอบการทราบแตคณะอนุกรรมการตองแสดงบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ เ พ่ือการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ   และเพื่อประโยชนในการ 
ออกใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการตามประกาศนี้  ผูประกอบการตองอํานวยความสะดวก 
ในการตรวจดังกลาว 

สวนที่  ๒ 
การออกและการเพิกถอนใบรับรองมาตรฐาน 

 

 

ขอ ๓๑ การยื่นคํารองขอรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ  ในเขตกรุงเทพมหานคร   
ใหยื่น  ณ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ในสวนภูมิภาคใหยื่น  ณ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   
ซึ่งเปนที่ต้ังของสถานประกอบการนั้น   

การขอและการออกใบรับรองมาตรฐานการประกอบกิจการสถานประกอบการประเภทใด 
ใหเปนไปตามมาตรฐานสถานประกอบการประเภทนั้น   

คํารองขอรับรองมาตรฐานและใบรับรองมาตรฐานใหเปนไปตามแบบ  แนบทายประกาศนี้   
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาหรือมีผูรองเรียนวาสถานประกอบการใดไมมีมาตรฐาน 

ของสถานที่  ผูประกอบการ  ผูดําเนินการ  การบริการ  ความปลอดภัย  หรือผูใหบริการเปนไปตาม 
ที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบเพื่อการดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวในประกาศนี้ 



 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๓๒ ผูประกอบการที่ยื่นขอใหรับรองมาตรฐานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังนี้ 

(๑) มีอายุไมตํ่ากวา  ๒๐  ปบริบูรณ 
(๒) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย   
(๓) ไมเปนโรคตองหามดังตอไปนี้ 
 (ก) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 (ข) โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง 
 (ค) โรคจิตรายแรง 
 (ง) โรคอื่นใดในระยะรุนแรงที่เปนอุปสรรคตอการทํางาน 
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๕) ไมเปนบุคคลวิกลจริต  คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ   
ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูขอรับใบรับรองมาตรฐาน  ผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย 
ขอ ๓๓ ในกรณีที่ไดรับคํารองขอใบรับรองมาตรฐาน   ใหเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบหลักฐานและเสนอความเห็นแกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับ 
คํารองขอใบรับรองมาตรฐาน 

คณะกรรมการจะตองทําการตรวจลักษณะและมาตรฐานของสถานประกอบการและ 
การใหบริการ  และเสนอความเห็นตอผูออกใบรับรองภายใน  ๙๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับคํารอง 
ขอใบรับรองจากเลขานุการคณะกรรมการ 

ผูออกใบรับรองตองพิจารณาออกหรือไมออกใบรับรองมาตรฐานภายใน  ๑๐  วัน  นับแตวันที่
ไดรับเรื่องจากคณะกรรมการ 

ขอ ๓๔ ในการพิจารณาออกใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการของผูออกใบรับรอง  
จะตองปรากฏวาผูขอใบรับรองมาตรฐานหรือผูประกอบการไดจัดใหมีกรณีดังตอไปนี้   

(๑) มีสถานประกอบการตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
(๒) มีผูดําเนินการที่ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
(๓) มีผูใหบริการที่ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด   
(๔) มีการใหบริการตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 



 หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๓๕ ใบรับรองมาตรฐานใหมีอายุ  สองป  นับแตวันที่ออกใบรับรองสถานประกอบการใด 

ที่ประสงคจะตออายุใบรับรอง  จะตองยื่นคํารองขอใบรับรองภายใน  ๓๐  วันกอนใบรับรองเดิม 

สิ้นอายุ  และใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจและประเมินมาตรฐาน  เพื่อพิจารณาออกใบรับรองใหม  

เมื่อไดยื่นคํารองขอใบรับรองใหมแลว  ใหถือวาสถานประกอบการนั้นมีมาตรฐานเปนไปตามประกาศนี้

จนกวาผูออกใบรับรองจะมีหนังสือแจงผลการพิจารณาพรอมดวยเหตุผล  และใหคณะกรรมการแจงผล

การพิจารณาตอพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ.  ๒๕๐๙  ตลอดจนหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของไดทราบดวย 

ขอ ๓๖ ใหคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานของสถานประกอบการ  อยางนอย 

ปละ  ๑  ครั้ง 

สถานประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานแลว  หากดําเนินการผิดไปจากมาตรฐาน 

ที่กําหนดหรือดําเนินการขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี  ใหคณะกรรมการดําเนินการ 

แจงใหแกไข  วากลาว  ตักเตือน  หรือเสนอเพิกถอนใบรับรองมาตรฐานตามแตกรณี 

ในกรณีที่มีการแจงใหแกไข  ใหกําหนดระยะเวลาตามสมควรแตตองไมเกิน  ๙๐  วัน 

หากสถานประกอบการใด  ไมสามารถดําเนินการแกไขไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  ตองยื่น

คํารองพรอมเหตุผลความจําเปน  กอนวันครบกําหนดตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผอนผันได   

ครั้งละไมเกิน  ๓๐  วัน 

ขอ ๓๗ เมื่อผูออกใบรับรองไดพิจารณาออกใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ 

ใหแกสถานประกอบการใดแลว  ใหสถานประกอบการนั้นไดรับเครื่องหมายสัญลักษณ  “มาตรฐาน  สบส”  

โดยเครื่องหมายสัญลักษณดังกลาวใหมีรูปแบบตามแนบทายประกาศนี้ 

สถานประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานแลวตองแสดงใบรับรองมาตรฐาน 

และเครื่องหมายสัญลักษณ  “มาตรฐาน  สบส”  ไวในที่เปดเผยและมองเห็นไดชัดเจน  ณ  สถาน

ประกอบการนั้น 

สถานประกอบการใดที่ไมไดรับรองมาตรฐานหรือไมไดรับรองการตออายุใบรับรองมาตรฐาน  

หรือถูกเพิกถอนใบรับรองมาตรฐาน  ไมมีสิทธิแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ  “มาตรฐาน  สบส”   

ณ  สถานประกอบการนั้น 



 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่สถานประกอบการจะขอเลิกกิจการใหแจ งขอเลิกการรับรองมาตรฐาน 
ตอคณะกรรมการทราบ  ภายในเจ็ดวันนับแตวันเลิกกิจการ  แตไมเปนเหตุหยุดการพิจารณาเพิกถอน
ใบรับรองมาตรฐานจากการประกอบกิจการที่เกิดขึ้นกอนหนา 

หมวด  ๔ 
อุทธรณ 

 

 

ขอ ๓๘ ในกรณีที่ผูออกใบรับรองไมออกใบรับรองมาตรฐานหรือไมตออายุใบรับรอง
มาตรฐานหรือเพิกถอนการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ  ผูขอรับใบรับรองมาตรฐานหรือ 
ขอตออายุใบรับรองมาตรฐาน  หรือผูถูกเพิกถอนใบรับรองมาตรฐาน  มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือ 
ตอปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการไมออกใบรับรอง
มาตรฐาน  การไมตออายุใบรับรองมาตรฐานหรือเพิกถอนการรับรองมาตรฐาน  แลวแตกรณี   

ในการพิจารณาอุทธรณ  ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ  กรณีมีเหตุจําเปนไมอาจดําเนินการพิจารณาอุทธรณ 
ใหแลวเสร็จในระยะเวลาดังกลาว  ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณไปไดอีกสามสิบวัน  ทั้งนี้ตองแจง
ใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือดวย 

คําสั่งวินิจฉัยของปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหเปนที่สุด 
ในระหวางการอุทธรณ  ผูออกใบรับรองมีอํานาจสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งตามวรรคหนึ่งไว

จนกวาจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณก็ได 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

รอยตํารวจเอก  เฉลิม  อยูบํารุง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 



 
  

 

    

                        

แบบคํารองขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย (ยืน่ใหม) 
 

เขียนที่ ………………………………………………….………….………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

วันที่ ……..…… เดือน ……………………………………. พ.ศ. ………….. 

 

1. ประเภทการย่ืน      ย่ืนใหม        

กรณีหากเคยไดใบรับรองมากอน  (โปรดระบุ)   ใบรับรองเลขท่ี............................ หมดอายุเม่ือ .......................................... 

2. ขาพเจา 
       2.1  เปนบุคคลธรรมดา ช่ือ …………………………………………………………………………………… 

 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขที่    
สัญชาติ ……………………… อายุ …………………… ป 

ท่ีอยูท่ีติดตอได เลขท่ี …………………….. หมูท่ี ……………… ซอย/ตรอก ……………………………... 

ถนน  …………………ตําบล /แขวง  ………………….อํา เภอ /เขต  …………………..…………………. 

จังหวัด ……..…………….รหัสไปรษณีย……………โทรศัพท………………………………………….…..

โทรสาร……………………………ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส……………………………………………..…… 
           

.2 เปนนิติบุคคล    ช่ือ………………………………………………………………………………….…….. 
ประเภท …………………………………. จดทะเบียนเม่ือ ……………………………...….…..………………….…………..
เลขทะเบียน ……………….……………………………………………………………………….……………..………………

มีสํานักงานตั้งอยูเลขท่ี …………….. หมูท่ี ……………… ซอย/ตรอก ……………………………...............
ถนน  ………………………ตํ าบล /แขวง  ……………………….…….อํ า เภอ /เขต  ……….…….…….. 
จังหวัด ……………….รหัสไปรษณีย………………………...……โทรศัพท ……………………..…………..
โทรสาร……………………………………………… ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส……………………………..…. 
โดย  ……………………..…………………………………………………………….……………………………….... 
เปนผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว เลขที่ 

   
  สัญชาติ………….....................…… อายุ ….................................… ป 

อยูบานเลขที่ …………….. หมูที่ ……….…… ซอย/ตรอก ………………………ถนน …………………………………….... 

ตําบล/แขวง ………อําเภอ/เขต ………………..………. จังหวัด ………………………….....รหัสไปรษณีย………….……

โทรศัพท …….…………….…โทรสาร……………….…….…ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส…………….....……… 

   

    

        2

             

             

เลขท่ีรับ………………………………. 

วันท่ี………………………………… 

ลงช่ือ………………………ผูรับคํารอง 

สสธ - 1 



 

3.  ขาพเจาขอย่ืนคํารองตอกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ / ตางจังหวัดย่ืนตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  เพื่อขอ     
 ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ ดังนี้     

 สถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพ 

 สปาบริการเฉพาะ (Destination Spa)             สปาในโรงแรม และรีสอรท (Hotel & Resort Spa) 

 สปาสถานพยาบาล (Medical Spa)         สปาทั่วไป (Day Spa) 

 สปาสําหรับสมาชิก (Club Spa)         สปาในแหลงน้ําแร หรือน้ําพุรอน (Mineral Spa) 

โดยมีเมนูใหบริการ  คือ 

           นวดและบํารุงผิวหนา  นวดและบํารุงผิวกาย       นวดตัว 

          บํารุงมือและเทา         วารีบําบัด                สมาธิ 

    อาหารเพื่อสุขภาพ  การลางพิษ   การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

                        ลดน้ําหนักและกระชับสัดสวน           อื่นๆ โปรดระบุ……………………………… 

   สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ    

โดยมีเมนูใหบริการ  คือ 

                  0นวดตัว                    นวดฝาเทา     นวดน้าํมัน 
     อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………………… 

   สถานประกอบการนวดเพื่อเสริมสวย 

โดยมีเมนูใหบริการ  คือ 

               นวดหนา                 นวดตัว     นวดน้ํามัน 

        ขัดผิว        กระชับสัดสวน/ลดไขมัน     นวดขจัดสารพิษ 

  อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………………… 

โดยใชช่ือสถานประกอบการเปนภาษาไทยวา ………………………………………………………..………………… 

ภาษาตางประเทศ (ถามี) วา…………………………………….…………………………………………………..…... 

ท่ีตั้งของสถานประกอบการท่ีย่ืนขอรับรองมาตรฐานตั้งอยูเลขท่ี ………. หมูท่ี …… ซอย/ตรอก ………………….… 

ถนน ….........…………ตําบล/แขวง ….………………….อําเภอ/เขต …………..…… จังหวัด ……………....…….

รหัสไปรษณีย…………โทรศัพท ……….………….โทรสาร…….…………….ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส…..………… 

วัน/เวลาท่ีเปดใหบริการ (โปรดระบุรายละเอียดวัน/เวลาทําการ)…………………..…………………………………… 

4.  บรรยายท่ีตั้งของสถานประกอบการโดยภาพรวม (ตั้งอยูในยานไหน) บริเวณขางเคียงประกอบกิจการอะไร /  
ตั้งอยูติดกับธุรกิจอะไร ติดดานซาย / ดานขวา) ………………………………………………………………………. 

5.  กรณีย่ืนขอรับรองเปนสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ มีผูดําเนินการช่ือ…………… สกุล…………….………. 

สัญชาติ ……………………....  อายุ ……..…….. ป     บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  

เลขที่ ……………………… ออกให ณ…………….อําเภอ/เขต ………………….. จังหวัด ……………..………….. 

อยูบานเลขที่ …………... หมูที่ ……… ซอย/ตรอก …….……. ถนน ……....……ตําบล/แขวง ………………………. 

อําเภอ/เขต ……….……จังหวัด …………..………….….รหัสไปรษณีย………….…….…โทรศัพท ……………...….

โทรสาร……………..……ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส………………………………………………………….…..……… 

 

๒ 

      

      

      

      

          

               

         

           

     

           

     

                   

                   



 

ผานการประเมินความรูความสามารถจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ตามใบรับรอง เลขที่……..…....................…  

 ออกให ณ วันที่ …………….................…    เดือน ………..........…….……พ.ศ. …….........................…….……..  

6. มีผูใหบริการซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

จํานวน……….. คน ดังมีรายช่ือตามบัญชีแนบทาย 

7.  ขาพเจาไดจัดสถานประกอบการใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข คือ มาตรฐาน 

สถานที่ ผูดําเนินการ ผูใหบริการ การบริการ  และมาตรฐานดานความปลอดภัยครบถวนทุกประการแลว 

8. พรอมคํารองขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆเพื่อประกอบการพิจารณามาดวยแลว ดังนี้ 

(1)  แบบแปลนหรือ  แผนผังการใหบริการในสถานประกอบการ      จํานวน 1 ชุด 

(2)  แผนที่แสดงบริเวณที่ต้ังสถานประกอบการ                  จํานวน 2 ฉบับ 

(3)  กรณีย่ืนในนามนิติบุคคลใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริคนธสนธิพรอมบัญชีผูถือหุน      

วัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล   ผูรองขอ     จํานวน 1 ฉบับ 

(4)  หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของอาคารหรือสถานที่ที่ต้ังสถานประกอบการ     ในกรณีที่ผูรองขอ 

       ใบรับรองมาตรฐานไมใชเจาของอาคารหรือสถานที่ต้ังสถานประกอบการ 

(5)  สําเนาใบรับรองความรูความสามารถของผูดําเนินการและใบวุฒิดานการนวดของผูใหบริการทุกคน   

 คนละ 1 ฉบับ 

(6)  สําเนาทะเบียนบานของผูดําเนินการและผูใหบริการทุกคน  คนละ 1 ฉบับ 

(7)  สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูดําเนินการและผูใหบริการทุกคน คนละ 1 ฉบับ 

(8)  แบบแสดงความจํานงเปนผูดําเนินการสปา ณ สถานประกอบการนั้น จํานวน 1  ฉบับ (กรณีขอ 

 ใบรับรองมาตรฐานประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 

(9)  ใบรับรองแพทยของผูประกอบการ/ผูดําเนินการ/ผูใหบริการทุกคน  คนละ 1 ฉบับ 

(10)  หลักฐานอื่นๆ (ถามี)  เชน  ใบสําคัญการเปล่ียนช่ือ – สกุล  ทะเบียนสมรส  เปนตน 

(11)  ใบอนุญาตการใชอาคารซ่ึงออกโดยโยธาธิการเขต/จังหวัด  แบบ อ.1  หรือ อ.6  (ถามี) 

(12)  ภาพถายสถานประกอบการ (รายละเอียดตามแบบที่กําหนด) 

              (13)  สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

                      พ.ศ. 2535     ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดเปนขอบัญญัติ 

 

 

 

 

    ลงช่ือ…………………………………….ผูขอใบรับรองมาตรฐาน 

            (……………………………………) 

    ลงช่ือ…………………………………..…ผูรับคํารอง 

            (……………………………………) 

วัน/เดือน/ปที่ย่ืนคํารอง…………/……..…………./…….…….. 

 

 

ประทับตรา 

นิติบุคคล 

๓ 



 

 
รายการภาพถายประกอบการยื่นแบบคํารองขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ 

เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวย 

 

 กําหนดรายการละ 1-2 ภาพ ดังตอไปนี้

๔ 

 

1.  อาคารภายนอกและที่มองเห็นปายช่ือสถานประกอบการ 

2.  ทางเขาและบริเวณตอนรับ 

3.  หองผลัดเปล่ียนเส้ือผา ชาย-หญิง/ตูเก็บเส้ือผาหรือทรัพยสิน ของมีคา 

4.  หองบริการทุกหองตามรายการบริการ (แสดงรายละเอียดของอุปกรณบริการภายใน) 

5.  หองน้ํา-หองสวม แยกสวนชาย-หญิง 

6.  อางลางมือ 

7.  หองหรือบริเวณเตรียมผลิตภัณฑสําหรับใหบริการ 

8.  หองอบไอน้ํา อบความรอน อางน้ําวน บอน้ํารอน บอน้ําเย็น 

9.  หองเก็บวัสดุอุปกรณ 

10.  บริเวณซักลาง 

11.  บริเวณกําจัดขยะและน้ําเสีย 

12.  หองพักพนักงาน 

13.  อุปกรณปฐมพยาบาล / ถังดับเพลิง 

14.  พนักงานผูใหบริการใสเคร่ืองแบบปฏิบัติงานติดปายช่ือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

    

                        

แบบคํารองขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย(ตออายุ) 
 

เขียนที่ ………………………………………………….………….………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

วันที่ ……..…… เดือน ……………………………………. พ.ศ. ………….. 
 
1. ประเภทการย่ืน          ย่ืนตออายุ  วันหมดอายุใบรับรองเดิม ................. เลขที่ใบรับรองเดิม....................................... 
2. ขาพเจา 

       2.1  เปนบุคคลธรรมดา ช่ือ 
……………………………………………………………………………………………....…………………………….…… 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขที่    

สัญชาติ ……………………… อายุ …………………… ป 
ท่ีอยูท่ีติดตอได เลขท่ี …….. หมูท่ี ……………… ซอย/ตรอก ……………..…………….…………………
ถนน ……………………ตําบล/แขวง …………..…..……. อําเภอ/เขต ………………..………………....…. 
จังหวัด …………………….รหัสไปรษณีย…………...…โทรศัพท …….………………….…………………..
โทรสาร………………………ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส………………………………………..………..……… 
           

    2.2 เปนนิติบุคคล     
ช่ื อ……………………………………………………………………….………………….……………………………………..
ประเภท …………………......……….………. จดทะเบียนเม่ือ ……………………………...……..………………………….
เลขทะเบียน ……………….……………………………..………………………………………………………………………
มีสํานักงานตั้งอยูเลขท่ี ……………..…….. หมูท่ี ……………… ซอย/ตรอก ………………..……………..…………... 
ถนน ………………………ตําบล/แขวง ………........................…………. อําเภอ/เขต ………………..…………………… 
จังหวัด ………………….รหัสไปรษณีย………………………โทรศัพท ……..……………………………..…………….…
โทรสาร………….……………… ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส……………………………………………………………………...
โดย……………………..…………………………………….……………………...…………………………………………… 
เปนผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว เลขที่ 

    
     สัญชาติ……..................…… อายุ …..................................…… ป

อยูบานเลขที่ …………….. หมูที่ ………........… ซอย/ตรอก ……….......……………ถนน ………….......…………..…….
ตําบล/แขวง ……………………อําเภอ/เขต ……………………………. จังหวัด ………………………………………...…..
รหัสไปรษณีย………………………โทรศัพท …………………โทรสาร…………ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส…………………... 

     

    

    

             

             

เลขท่ีรับ………………………………. 

วันท่ี………………………………… 

ลงช่ือ………………………ผูรับคํารอง 

สสธ - 2 



 

3.  ขาพเจาขอย่ืนคํารองตอกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรณีตางจังหวัดย่ืนตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด)  เพื่อ 
ขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ ดังนี้ 

 สถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพ 

 สปาบริการเฉพาะ (Destination Spa)             สปาในโรงแรม และรีสอรท (Hotel & Resort Spa) 

 สปาสถานพยาบาล (Medical Spa)        สปาทั่วไป (Day Spa) 

 สปาสําหรับสมาชิก (Club Spa)        สปาในแหลงน้ําแร หรือน้ําพุรอน (Mineral Spa) 

โดยมีเมนูใหบริการ  คือ 

           นวดและบํารุงผิวหนา  นวดและบํารุงผิวกาย       นวดตัว 

          บํารุงมือและเทา         วารีบําบัด                สมาธิ 

    อาหารเพื่อสุขภาพ  การลางพิษ   การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

                        ลดน้ําหนักและกระชับสัดสวน           อื่นๆ โปรดระบุ……………………………… 

   สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ    

โดยมีเมนูใหบริการ  คือ 

                        นวดตัว   นวดฝาเทา  นวดน้ํามัน 
     อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………………… 

   สถานประกอบการนวดเพื่อเสริมสวย 

โดยมีเมนูใหบริการ  คือ 

               นวดหนา                 นวดตัว      นวดน้ํามัน 

        ขัดผิว        กระชับสัดสวน/ลดไขมัน        นวดขจัดสารพิษ 

  อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………………… 

โดยใชช่ือสถานประกอบการเปนภาษาไทยวา …………………………………………………………..……………… 

ภาษาตางประเทศ (ถามี) วา ……………………………………………………………………………....................... 

ท่ีตั้งของสถานประกอบการท่ีย่ืนขอรับรองมาตรฐานตั้งอยูเลขท่ี …….. หมูท่ี …… ซอย/ตรอก ……………………… 

ถนน..…………………ตําบล/แขวง ….……….อําเภอ/เขต ………..………….…………. จังหวัด ………………….

รหัสไปรษณีย……………โทรศัพท ………โทรสาร…………………….ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส…………………….. 

วัน/เวลาท่ีเปดใหบริการ (โปรดระบุรายละเอียดวัน/เวลาทําการ) ……………….……………………………………… 

4.  บรรยายท่ีตั้งของสถานประกอบการโดยภาพรวม (ตั้งอยูในยานไหน) บริเวณขางเคียงประกอบกิจการอะไร /  
ตั้งอยูติดกับธุรกิจอะไร ติดดานซาย / ดานขวา) ……………………………………………………….……………… 

5.  กรณีย่ืนขอรับรองเปนสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ มีผูดําเนินการช่ือ…………………… สกุล…………….. 

สัญชาติ ……………………....  อายุ ……..…….. ป     บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  

เลขที่ …………… ออกให ณ……………….อําเภอ/เขต ………………….. จังหวัด ……………………..………….. 

อยูบานเลขที่ …….. หมูที่ ……… ซอย/ตรอก ……. ถนน …………ตําบล/แขวง …...…. อําเภอ/เขต …………..…… 

จังหวัด ……….รหัสไปรษณีย…………โทรศัพท …….โทรสาร…………………ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส…................ 

ผานการประเมินความรูความสามารถจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ตามใบรับรอง เลขที่……..…................……  

 ออกให ณ วันที่ ……...........…    เดือน ………………………………..……พ.ศ. ……....…………………………...  

๒ 

      

      

      

      

          

               

         

           

     

                

     

                   

                 



 

6. มีผูใหบริการซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

จํานวน……….. คน ดังมีรายช่ือตามบัญชีแนบทาย 

7.  ขาพเจาไดจัดสถานประกอบการใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข คือ มาตรฐาน 

สถานที่ ผูดําเนินการ ผูใหบริการ การบริการ  และมาตรฐานดานความปลอดภัยครบถวนทุกประการแลว 

8. พรอมคํารองขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆเพื่อประกอบการพิจารณามาดวยแลว ดังนี้ 

    (1)  แบบแปลนหรือ  แผนผังการใหบริการในสถานประกอบการ      จํานวน 1 ชุด 

    (2)  แผนที่แสดงบริเวณที่ต้ังสถานประกอบการ                  จํานวน 2 ฉบับ 

    (3)  กรณีย่ืนในนามนิติบุคคลใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริคนธสนธิพรอมบัญชีผูถือหุน          

          วัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูรองขอ     จํานวน 1 ฉบับ 

    (4)  หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของอาคารหรือสถานที่ที่ต้ังสถานประกอบการ  ในกรณีที่ผูรองขอ 

          ใบรับรองมาตรฐานไมใชเจาของอาคารที่ต้ังสถานประกอบการ 

    (5)  สําเนาใบรับรองความรูความสามารถของผูดําเนินการและใบวุฒิดานการนวดของผูใหบริการทุกคนคนละ1ฉบับ 

    (6)  สําเนาทะเบียนบานของผูประกอบการ/ผูดําเนินการและผูใหบริการทุกคน  คนละ 1 ฉบับ 

    (7)  สําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูประกอบการ/ผูดําเนินการและผูใหบริการทุกคน  คนละ 1 ฉบับ 

    (8)  แบบแสดงความจํานงเปนผูดําเนินการสปา ณ สถานประกอบการนั้น จํานวน  1  ฉบับ (กรณีขอใบรับรอง 

           มาตรฐานประเภทสปาเพ่ือสุขภาพ 

    (9)  ใบรับรองแพทยของผูประกอบการ/ผูดําเนินการ/ผูใหบริการทุกคน  คนละ 1 ฉบับ 

    (10)  หลักฐานอื่นๆ (ถามี)  เชน  ใบสําคัญการเปล่ียนช่ือ – สกุล  ทะเบียนสมรส  เปนตน 

    (11)  ใบอนุญาตการใชอาคารซ่ึงออกโดยโยธาธิการเขต/จังหวัด  แบบ อ.1  หรือ อ.6  (ถามี) 

    (12)  ภาพถายสถานประกอบการ (รายละเอียดตามแบบที่กําหนด) 

    (13)  สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

             พ.ศ. 2535     ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดเปนขอบัญญัติ 

    (14)  กรณีสถานประกอบการไมมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 1-13 (ไมตองย่ืน) หากมีการเปล่ียนแปลงจากเดิม             

            ดังตอไปนี้ใหย่ืนเพิ่มเติม คือ 

 (1) เพิ่มพื้นที่ใหบริการ 

 (2) เพิ่มเมนูใหบริการ คือ................................................................................................... 

 (3) สัญญาเชา (กรณีสัญญาเชาเดิมหมดอายุ) 

 (4) เปล่ียนผูดําเนินการ แนบใบวุฒิ , บัตรประชาชน , ทะเบียนบาน , แบบแสดงความจํานงเปนผูดําเนินการ   

 (5) เปล่ียนหรือเพิ่มพนักงานใหบริการ แนบใบวุฒิ , บัตรประชาชน , ทะเบียนบาน 

 (6) อื่นๆ ระบ ุ

    ลงช่ือ…………………………………….ผูขอใบรับรองมาตรฐาน 

            (……………………………………) 

    ลงช่ือ…………………………………..…ผูรับคํารอง 

            (……………………………………) 

วัน/เดือน/ปที่ย่ืนคํารอง…………/……..…………./…….…….. 

 

ประทับตรา 

นิติบุคคล 

๓ 
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