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กฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐานด้านสถานที่  ความปลอดภัย  และการให้บริการ 
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา  และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติ   
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑ 
มาตรฐานด้านสถานที่ 

 
 

ข้อ ๑ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา  และกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
หรือเพื่อเสริมความงาม  ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านสถานที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพอยู่ในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่น  
ต้องมีการแบ่งเขตพื้นที่บริเวณที่ให้บริการอย่างชัดเจน  และการประกอบกิจการอื่นนั้นต้องไม่ใช่กิจการ  
สถานบริการที่เป็นสถานอาบน้ํา  นวด  หรืออบตัวซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ  
รวมทั้งจะต้องไม่รบกวนต่อการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพด้วย   

(๒) พื้นที่ภายในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะต้องไม่มีช่องทางที่ผู้ ให้บริการหรือ
ผู้รับบริการไปมาหาสู่กันกับสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

(๓) กรณีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีการให้บริการหลายประเภทรวมอยู่ในอาคาร
เดียวกันหรือสถานที่เดียวกัน  จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนการให้บริการให้ชัดเจนและแต่ละสัดส่วนจะต้อง  
มีพื้นที่และลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการแต่ละประเภท 

(๔) พื้นที่บริเวณที่มีการใช้น้ําในการให้บริการ  พื้นผิวต้องทําด้วยวัสดุกันลื่น 
(๕) พื้นที่บริเวณที่ให้บริการต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอและไม่มีกลิ่นอบัทึบ   
(๖) มีการจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสียที่เหมาะสม   
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(๗) มีระบบการควบคุมพาหะนําโรคตามหลักสุขาภิบาล 
(๘) มีการจัดบริเวณสถานที่ที่ให้บริการท่ีเหมาะสม  โดยในกรณีที่เป็นสถานที่ที่ให้บริการ

เฉพาะบุคคลต้องไม่มีลักษณะมิดชิดหรือลับตาจนเกินไป   
(๙) มีการตกแต่งสถานที่ที่เหมาะสม  และต้องไม่มีลักษณะที่ทําให้เสื่อมเสียศีลธรรม  หรือ 

ขัดตอ่วัฒนธรรมและประเพณีอันดี 
ข้อ ๒ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปาต้องจัดให้มีห้องอาบน้ํา  ห้องส้วม  

อ่างล้างมือ  ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า  และตู้เก็บเสื้อผ้าที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  ปลอดภัยและเพียงพอ  
และต้องแยกส่วนสําหรับชายและหญิง 

ข้อ ๓ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม  
ต้องจัดให้มีห้องส้วม  อ่างล้างมือ  ห้องผลัดเปล่ียนเสื้อผ้า  และตู้เก็บเสื้อผ้าที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  
ปลอดภัยและเพียงพอ  และต้องแยกส่วนสําหรับชายและหญิง  รวมทั้งอาจจัดให้มีห้องอาบน้ําด้วยก็ได้ 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานด้านความปลอดภัย 

 
 

ข้อ ๔ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา  และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือ
เพื่อเสริมความงาม  ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้านความปลอดภัย  ดังต่อไปนี้   

(๑) มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นไว้ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลาที่มีการให้บริการ 

(๒) มีป้ายหรือข้อความเพื่อแสดงหรือเตือนให้ผู้รับบริการระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณ 
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตราย 

(๓) มีการทําความสะอาดอุปกรณ์และเคร่ืองมือทุกชนิดอย่างถูกสุขลักษณะหลังจากการใช้งาน
และให้บริการก่อนมีการนํากลับมาใช้ให้บริการคร้ังต่อไป  ทั้งนี้  กรณีที่มีความเส่ียงต่อการแพร่เชื้อโรค  
ต้องนําอุปกรณ์และเครื่องมือไปผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อที่สามารถฆ่าและควบคุมเชื้อได้ทุกคร้ังหลังจาก  
การใช้งานและให้บริการ   

(๔) จัดให้ผู้ให้บริการต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกคร้ังเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ   
จากระบบทางเดินหายใจไปสู่ผู้รับบริการในกรณีที่มีการให้บริการที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการ   

(๕) มีระบบการเก็บและป้องกันการติดเชื้อจากมูลฝอยที่เหมาะสม  ถูกสุขลักษณะและ  
มีวิธีการควบคุมการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

(๖) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้  และติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในตําแหน่งที่เห็นชัดเจน
อย่างน้อยหนึ่งเคร่ือง  ณ  บริเวณทางเข้าออกหลักของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ   
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ข้อ ๕ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มีการให้บริการเก่ียวกับการอบไอน้ํา  การอบซาวน่า  
หรือมีการใช้อ่างน้ําวน  บ่อน้ําร้อนหรือน้ําเย็น  ตลอดจนอุปกรณ์หรือบริการอ่ืนใดที่มีการใช้ความร้อน  
หรือความเย็น  แล้วแต่กรณี  อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการ  ต้องจัดให้มีบุคลากรและอุปกรณ์  
ที่จําเป็น  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีผู้ให้บริการหรือพนักงานที่มีความรู้  ความเข้าใจ  และความชํานาญในการให้บริการ
และการใช้อุปกรณ์นั้นเป็นอย่างดี  เป็นผู้รับผิดชอบและมีหน้าที่คอยตรวจตราดูแลการให้บริการและ  
การใช้อุปกรณ์ดังกล่าวทั้งในขณะใช้งานและหลังจากการใช้งาน 

(๒) มีนาฬิกาที่สามารถมองเห็นและอ่านเวลาได้โดยง่ายและชัดเจนจากบริเวณที่ผู้รับบริการ
กําลังใช้บริการอยู่ 

(๓) มีระบบฉุกเฉินซึ่งสามารถหยุดการทํางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ  ได้โดยอัตโนมัติในทันที   
ที่เกิดภาวะซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้รับบริการ  และการเข้าถึงเพื่อใช้ระบบฉุกเฉินนั้นต้องสามารถ 
กระทําได้โดยง่ายและสะดวกในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

(๔) มีเคร่ืองวัดอุณหภูมิ  เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติหรือเคร่ืองตั้งเวลา  แล้วแต่กรณี  
เพื่อให้พนักงานผู้รับผิดชอบอุปกรณ์สามารถปรับและควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภาวะท่ีปลอดภัยสําหรับ
ผู้รับบริการได้ตลอดเวลา 

ข้อ ๖ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปาต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีระบบคัดกรองผู้รับบริการที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเข้าใช้บริการในบางกรณี  โดยห้าม
สตรีมีครรภ์  ผู้ใช้ยาบางประเภทที่อาจเกิดปัญหาได้เม่ือเข้าไปใช้อุปกรณ์บางชนิด  ผู้ซึ่งดื่มสุราหรือ
เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาก่อนเข้าใช้บริการ  ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  ผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ป่วยโรคหัวใจ   
เข้าใช้อุปกรณ์หรือบริการที่เสี่ยงต่อภาวะนั้น   

(๒) ต้องดูแลและควบคุมคุณภาพน้ําที่ใช้สําหรับการให้บริการให้มีคุณสมบัติทางเคมี   
ที่มีความปลอดภัยและไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค 

ข้อ ๗ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือกิจการนวด   
เพื่อเสริมความงามต้องระมัดระวังมิให้ผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงจากอายุหรือภาวะโรคประจําตัวมาใช้บริการ  
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หมวด  ๓ 
มาตรฐานด้านการให้บริการ 

 
 

ข้อ ๘ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา  และกิจการนวดเพื่อสุขภาพ
หรือเพื่อเสริมความงาม  ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) การให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
โรคศิลปะ  กฎหมายเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข  กฎหมายว่าด้วย 
สถานบริการหรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   

(๒) ต้องแสดงรายการการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ง่าย
หรือสามารถตรวจสอบได้  ณ  สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

(๓) ต้องไม่จัดให้มีบริการอื่นใดท่ีไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับการให้บริการในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ   

(๔) ต้องกําหนดให้มีเคร่ืองแบบสําหรับผู้ให้บริการ  โดยเป็นเคร่ืองแบบที่รัดกุม  สุภาพ  
สะอาดเรียบร้อยและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน  และต้องมีป้ายชื่อผู้ให้บริการติดไว้ที่บริเวณหน้าอก 

(๕) มีการกําหนดเวลาเปิดและปิดของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ชัดเจนและแน่นอน  
โดยสามารถกําหนดเวลาเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เวลา  ๐๖.๐๐  นาฬิกา  และให้บริการได้ไม่เกินเวลา  
๒๔.๐๐  นาฬิกา 

ข้อ ๙ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปาต้องมีการจัดทําทะเบียนประวัติ
ผู้รับบริการไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  บัญญัติให้มาตรฐานด้านสถานที่  ความปลอดภัย  และ 
การให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแต่ละประเภทเป็นไปตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง   
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


