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ผศ.ดร.วันวิสาข์			ศรีสุเมธชัย																						

คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 ประชากรทัว่โลกให้ความสนใจเพิม่ข้ึนในการเปล่ียนแปลงวธิกีารดูแลตัวเอง	ไม่เฉพาะแค่สุขภาพร่างกาย

เท่าน้ัน	แต่ยงัรวมไปถงึด้านจติใจ	จติวญิญาณ	สงัคม	และโลกของเราด้วย	โดยผูเ้ชีย่วชาญเรยีกร้องให้มกีารปรบัเปลีย่น

กระบวนทัศน์ดังกล่าว	 เพ่ือให้สามารถประสบความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาส�าคัญท่ีโลกของเราก�าลังเผชิญอยู	่	

พวกเขาเรียกร้องให้เปลี่ยนจากการมีปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียว	 ให้มุ่งสู่ความพยายามรักษาหรือแก้ไขปัญหาสุขภาพ	

ของประชาชน	 ให้เป็นแนวทางเชิงรุกและองค์รวมเพื่อแก้ไขและป้องกันสาเหตุ	 ที่เป็นรากเหง้าของความเจ็บป่วย	

ส่วนบุคคลและความเจ็บป่วยทางสังคม

	 ความจ�าเป็นเหล่านี้คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ	การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์	หรือ	Wellness	ที่หมายถึง

สภาวะของความสุข	ทั้งทางร่างกาย	(Physical)	อารมณ์	(Emotional)	สติปัญญา	(Intellectual)	และสังคม	(Social)	

อย่างไรก็ตาม	 แม้กระบวนการดูแลสุขภาพจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น	 แต่แนวคิดด้านสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ	์

(Wellness)	 ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับหรือเป็นที่ยอมรับในกระแสหลัก	 และที่น่าแปลกก็คือ	 ขณะที่แนวทางปฏิบัต	ิ

ด้านสขุภาพท่ีดแีขง็แรงสมบรูณ์	(Wellness)	ก�าลงัแพร่หลาย	แต่ปัญหาโรคพ้ืนฐานทีป้่องกนัได้	เช่น	โรคอ้วน	โภชนาการ

ไม่ดี	และโรคเรื้อรังอื่น	ๆ	เช่น	โรคหัวใจและมะเร็งก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

	 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสปาส่วนใหญ่มองข้าม	 “สุขภาพ”	 ว่าเป็นเพียงกระแสนิยมท่ีผ่านไปแล้ว		

ซึ่งจ�ากัดอยู่ที่ตลาดเล็ก	ๆ	ของผู้บริโภคชาวตะวันตกที่ร�่ารวย	ซึ่งไม่ใช่ประเด็นหลัก	 เพราะประการแรก	คือ	แนวคิด

ด้านสุขภาพเป็นแนวคิดที่มีประเพณีและองค์ความรู ้ที่ยาวนานและเก่าแก่อยู ่เบื้องหลัง	 ประการที่สอง	 คือ		

ตลาดผู้บริโภคเพื่อสุขภาพมีขนาดใหญ่และเติบโต	 รวมถึงยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า	 ประการที่สาม	

คอื	การเปลีย่นกระบวนทัศน์ในเศรษฐกิจและสงัคมไปสูแ่นวทางทีมุ่ง่เน้นสขุภาพจะมคีวามจ�าเป็นต่อสขุภาพในอนาคต

และความมีอายุยืนของประชากรโลก

	 ความส�าคัญของการมีสุขภาพท่ีดีแข็งแรงสมบูรณ์	 (Wellness)	 เชิงอุตสาหกรรมได้รับการส�ารวจ					

จาก	Global	Spa	Summits	พบว่ากลุม่สขุภาพเชงิป้องกนัเป็นโอกาสทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุส�าหรบัธรุกจิในอนาคต		ของธุรกิจ

ทางด้าน	Wellness	 และการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันยังจัดอยู่ในอันดับที่เป็นหนึ่งในสองที่เป็นแรงขับเคล่ือนส�าคัญ	

ที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจสปาที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยิ่งใหญ่
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	 ทมี	Global	Wellness	Summit	(GWS)	ได้ท�าการศกึษาตดิตามแนวโน้มการด�าเนนิงานด้าน	Wellness	

โดยใช้วธิกีารทีล่กึซึง้และครอบคลมุ	ทีเ่ป็นแนวทางส�าหรบัวทิยาศาสตร์พืน้ฐานทีม่หีลกัฐาน	ชดัเจน	รวมถงึการวเิคราะห์

ถงึการเปลีย่นแปลงทางประชากร	วฒันธรรม	เศรษฐกจิและสงัคมทีม่อิีทธพิลต่อแนวทางการด�าเนนิงานด้าน	Wellness	

โดยมุ่งหมายที่จะก�าหนดอนาคต	 ผลลัพธ์	 โดย	 GWS	 นับเป็นรายแรก	 ที่มีการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของแนวโน้ม	

ด้านสุขภาพที่กลายเป็นตลาดท่ีมีมูลค่าในระดับสูงได้ถึงหลายพันล้านดอลลาร์	 โดย	 Wellness	 ได้รวมแนวทาง	

ในด้าน	การท่องเทีย่วเพือ่สขุภาพ	สถาปัตยกรรมและการออกแบบเพ่ือสุขภาพ	อสังหารมิทรัพย์ไลฟ์สไตล์เพ่ือสุขภาพ	

สาร	 Cannabidiol	 (CBD)	 และกัญชา	 สุขภาพการนอน	 สุขภาพทางเพศ	 และยังรวมถึง	 “การตายอย่างมีคุณค่า	 :	

Dying	well”	และอื่น	ๆ

	 Wellness	 เคยประกอบด้วยตลาดที่ไม่มีต่อเนื่องกัน	 และยังมีการแบ่งแยกจากกันมากขึ้น	 เช่น	

อุตสาหกรรมฟิตเนสหรือสปา	 แต่ปัจจุบันธุรกิจทุกอย่างก�าลังมาบรรจบเข้าหากันรวมถึงธุรกิจทางด้าน	 Wellness		

โดยมีแนวคิด	 คือ	 การสร้างอุตสาหกรรมใหม่และหมวดหมู่ของการอยู่อาศัยใหม่ทั้งหมด	 ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือ

อสังหาริมทรัพย์	และเมื่อวิเคราะห์ในเชิงแนวโน้มธุรกิจด้านสุขภาพแล้วพบว่าธุรกิจทางด้าน	Wellness	มีการเติบโต

ทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดจนแซงหน้าข้ึนไปโดดเด่นในมมุของการเจรญิเตบิโตทางผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศ	

(Gross	Domestic	Product,	GDP)	ของโลก

แนวคิดดา้นเวลเนส (Wellness)

	 Wellness	 เป็นค�าสมัยใหม่ที่มีรากฐานมาแต่โบราณแต่เป็นแนวคิดที่ทันสมัย	 Wellness	 เริ่มเป็น	

กระแสที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ทศวรรษที่	 1950	 จนถึง	 1970	 โดยเริ่มจากผลงานหนังสือที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก

ของ	Dr.	Halbert	Dunn	ซึง่ถกูตีพมิพ์ขึน้ในปี	ค.ศ.	1961	ภายใต้ชือ่	“High-Level	Wellness”	โดยแนวคดิ	Wellness	

จะถูกกล่าวถึงในบริบทด้านสุขภาพ	1	 อย่างไรก็ตาม	Wellness	 เป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในหลาย	

แง่มุมทีจ่ะน�าไปสูส่ขุภาพทีส่มบูรณ์แขง็แรงยิง่ขึน้	โดยทีส่ขุภาพของตัวเองกค็อืสภาวะความเป็นอยูท่ีด่ทีีร่วมเอาปัจจัย

ทางร่างกาย	จิตใจ	และสังคมไว้ด้วยกัน	2,3	

1		Flynn	S,	Jellum	L,	Howard	J,	Moser	A,	Mathis	D,	Collins	C,	Henderson	S,	Watjen	C.	Concepts	of	Fitness	and	

Wellness.	2018.	Available	from:	https://oer	.galileo.	usg.edu/health-textbooks/	Accessed	12	April	2021.
2		 About	 Wellness.	 National	 Wellness	 Institute.	 Available	 from:	 https://nationalwellness.org/resources/	

multicultural-competency-in-wellness/	Accessed	15	April	2021.
3			Preamble	 to	 the	 Constitution	 of	 the	 World	 Health	 Organization	 as	 adopted	 by	 the	 International	 Health		

Conference,	New	York,	19–22	1946.
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	 เวลเนส	(Wellness)	หมายถงึ	การแสวงหาเป้าหมายท่ีคณุภาพหรือสภาวะการมสุีขภาพท่ีแข็งแรง	หรอื

ไลฟ์สไตล์ในการส่งเสริมสุขภาพ			

	 (Definition	Wellness	:	the	quality	or	state	of	being	in	good	health	especially	as	

an	actively	sought	goal	lifestyles	that	promote	wellness)4				

	 สถาบนัสขุภาพแห่งชาต	ิ(National	Institute	of	Wellness)	ให้นยิาม	Wellness	ว่าเป็น	“กระบวนการ

ทีท่�าให้ร่างกายเคลือ่นไหว	ตลอดจนความตระหนกัรูข้องผู้คนในการตัดสนิใจเลอืกการด�ารงชีวิตให้ประสบความส�าเรจ็

มากขึ้น”	โดยค�าจ�ากัดความต่อไปนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจด้าน	Wellness	มากขึ้น	5

	 ●	 Wellness	 เป็นกระบวนการที่ท�าให้ร ่างกายเคล่ือนไหว	 เกิดสติสัมปชัญญะ	 ชี้น�าตนเอง	

อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการบรรลุศักยภาพสูงสุดในฐานะปัจเจกบุคคล

	 ●	 Wellness	เป็นการมุ่งสู่ชีวิตที่ดีและผ่อนคลาย

	 ●	 Wellness	 เป็นการค�านึงถึงองค์ประกอบหลายอย่าง	 ซ่ึงเก่ียวข้องกับการใช้ชีวิต	 ความผาสุก	

ทางจิตวิญญาณ	ความผาสุกทางจิต	และสิ่งแวดล้อม

	 องค์การอนามยัโลกได้นยิาม	Wellness	ว่า	“สภาวะสขุภาพทีเ่หมาะสมของปัจเจกบคุคล	และหมูค่ณะ”6	

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก	พบว่า	Wellness	มีประเด็นส�าคัญสองประการ	 ได้แก่	 การบรรลุศักยภาพสูงสุด

ของบุคคลทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	 สังคม	 จิตวิญญาณ	 เศรษฐกิจ	 และการด�าเนินการ	 	 ตามความคาดหวังของบุคคล	

ในครอบครัว	ชุมชน	ศาสนสถาน	สถานที่ท�างาน	และสภาพแวดล้อมอื่น	ๆ	

4	Merriam-Webster,	https://www.merriam-webster.com/dictionary/wellness
5		Stoewen	DL.	Health	and	wellness.	The	Canadian	Veterinary	Journal.	2015	Sept	56(9):983-984.
6	World	Health	Organization.	Health	Promotion	Glossary	Update.	2006.	Available	at	https://www.who.int/health-

promotion/about/HPR%20Glossary_New%20Terms.pdf	Accessed	12	April	2021.
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มิติของ Wellness

ผังภาพแสดง	มิติของ	Wellness	1

	 เมื่อความเข้าใจเรื่องสุขภาพเริ่มเปลี่ยนไปจากโปรแกรมเดิม	 ๆ	 ภายใต้สถานการณ์ที่จะช่วยบรรเทา	

ความเจ็บป่วยหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพ	 มิติด้านสุขภาพจึงกลายเป็นประเด็นส�าคัญ	 และสุขภาพน้ันสัมพันธ์	

กับคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในชีวิต		ซึ่งมิติของ	Wellness	ถูกแบ่งออกเป็น	8	มิติ	ได้แก่	ทางกาย	อารมณ์หรือ

จิตใจ		สังคม	สติปัญญา	อาชีวอนามัย	จิตวิญญาณ	การเงิน	และสิ่งแวดล้อม

 1.  สขุภาพทางกาย (Physical Wellness) เป็นมิติของความเป็นอยู่ที่ดี	 โดยเกี่ยวข้องกับ

สมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด	 ความแข็งแรง	 ความยืดหยุ่น	 และอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย	 ซ่ึงกิจกรรม	

ท่ีเก่ียวข้องมุ่งไปสู่การด�าเนินการเพื่อปรับปรุงสุขภาพร่างกาย	 ได้แก่	 กฎเกณฑ์การออกก�าลังกาย	 การรับประทาน

อาหาร	การสงัเกตดชันสีขุภาพอย่างใกล้ชดิรวมถงึความเครยีด	พฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพและการหลกีเลีย่งพฤตกิรรม

สุขภาพที่เป็นอันตราย

 2.  สขุภาพทางอารมณห์รือจิตใจ (Emotional/psychological Wellness) เกี่ยวข้อง	

กบัทศันคติและความเชือ่เกีย่วกบัตนเองและชวีติ	เมือ่การมองตนเองเป็นไปในเชงิบวก	การกระท�า	ความสมัพนัธ์	และ

ความเป็นอสิระจะมอิีทธพิลอย่างดต่ีอสขุภาพ	หรอือีกทางหนึง่	เมือ่บคุคลไม่สามารถควบคมุชวีติตนเองได้	ความเครยีด

จะส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ

1				อ้างอิงจาก:	Indiana	University.	https://healthy.iu.edu/culture-wellness/share-wellness-story.html
2				 World	Health	Organization.	Health	Promotion	Glossary	Update.	2006.	Available	at	https://www.who.int/	 	

	 healthpromotion/about/HPR%20Glossary_New%20Terms.pdf	Accessed	12	April	2021.
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 3.  สขุภาพทางสงัคม (Social Wellness)	ในแง่ของความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม	พิจารณาจากการ	

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับผู้อื่น	ชุมชน	และธรรมชาติ	จากรายงานขององค์การอนามัยโลกระบุว่า	การอยู่ร่วมกัน

ในสังคมที่คนเรานั้นชีวิตมีความส�าคัญต่อการเสริมอ�านาจทางวัตถุ	ทางจิตสังคม	และการเมือง	ที่สนับสนุนความเป็น

อยู่ที่ดีของสังคมและสุขภาพที่เท่าเทียมกัน

 4.  สติปัญญาหรือองค์ความร ูท้างสขุภาพ (Intellectual/Cognitive Wellness)		

องค์ประกอบของสุขภาพ	หมายถึง	การได้มาซึ่งความรู้และกิจกรรมทางปัญญา	เมื่อได้รับความรู้มาก็สามารถแบ่งปัน

และน�าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาการเติบโตส่วนบุคคลและท�าให้สังคมดีข้ึน	 การท�างาน	

ทางปัญญาที่ดีจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวมของแต่ละบุคคล	 ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

ในการเปลี่ยนนิสัยสุขภาพเชิงลบให้เป็นนิสัยสุขภาพเชิงบวก

 5.  สขุภาพทางจิตวิญญาณ (Spiritual Wellness)	 เป็นกระบวนการต่อเนื่องในการค้นหา	

ความหมายและเป้าหมายในชีวิตซึ่งเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี	 องค์ประกอบของสุขภาพนี้อาจพบได้เพียงล�าพังหรือ	

ภายในชุมชน

	 6. อาชีวอนามยั (Occupational Wellness)	 เกี่ยวข้องกับความสามารถในการบรรลุผลส�าเร็จ

ส่วนบุคคลและความพึงพอใจจากงานท่ีได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้าง	 ครอบคลุมความสามารถในการจัดการ	

กับบทบาทที่หลากหลายและสามารถจัดหาทักษะเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

 7.  สขุภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน (Financial Wellness)	 สิ่งนี้ช่วยในการประเมิน	

ด้านนโยบายสถาบันและนโยบายสาธารณะที่มีความอ่อนไหวต่อความไม่เท่าเทียมกันในประชากรมากขึ้นซึ่งอาจ	

ส่งผลต่อสุขภาพของบุคคล

 8.  ส่ิงแวดลอ้มกบัสขุภาพ (Environmental Wellness)	คอืมิติใหม่ของสุขภาพ	ด้วยการประเมิน

ความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ม	ภูมิอากาศ	และความเป็นอยู่ของมนุษย์	
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นพ.เทวัญ	ธานีรัตน์	

ผู้อ�านวยการกองการแพทย์ทางเลือก			

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

	 ศูนย์เวลเนส	 (Wellness	 Center)	 	 หมายถึง	 สถานท่ีซ่ึงผู้รับบริการจะได้เรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและ	

ภาคปฏิบัติ	 ทั้งรูป	 รส	 กลิ่น	 เสียงและสัมผัส	 ในวิธีการท�าให้ตนเองหรือคนใกล้ชิดหรือครอบครัว	 มีสุขภาวะที่ด	ี	

ทั้งร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์และความเชื่อ	จนเกิดความตระหนักรู้	โดยได้รับค�าแนะน�า	ได้รับค�าปรึกษาหรือได้รับบริการ

เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ	การป้องกันโรคหรือการฟื้นฟูสภาพของร่างกายและจิตใจ	

ประเภทของศนูยเ์วลเนส

	 จากความหมายของศูนย์เวลเนส	ในประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมายเป็นการเฉพาะในการขออนญุาตจดัตัง้

ให้เป็นศูนย์เวลเนส	 ในความเป็นจริงได้มีศูนย์เวลเนสจัดบริการแก่ประชาชนหรือนักท่องเท่ียวนานมากกว่าทศวรรษ

แล้ว	กองการแพทย์ทางเลือก	จึงได้จ�าแนกประเภทของศูนย์เวลเนสเป็น	5	ประเภท	ดังนี้	

		 1.		 ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว	 ซึ่งอยู ่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงแรม	 ที่อยู ่ในความ	

รับผิดชอบของกรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย

	 2.		 ประเภทภตัตาคาร/ร้านอาหาร	ยงัไม่มกีารบงัคบัจากกฎหมายท่ีเป็นการเฉพาะ	แต่จะถูกก�ากบัดแูล

จากกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	

	 3.		 ประเภทร้านนวดเพือ่สขุภาพ	ซึง่อยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ	

อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข

	 4.		 ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ	ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	

อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข

	 5.		 ประเภทสถานพยาบาล	 ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล	 อยู่ในความรับผิดชอบ

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข

ศนูยเ์วลเนส 

(Wellness Center)
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ศนูยเ์วลเนส 

(Wellness Center)

การประเมินศนูยเ์วลเนส

	 ศนูย์เวลเนสเป็นสถานบรกิารสขุภาพในรปูแบบใหม่	ทีไ่ม่มกีฎหมายเป็นการเฉพาะส�าหรบัใช้ก�ากบัดแูล

เพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค	และกฎหมายท่ีมอียูใ่นขณะนีส้ามารถช่วยให้การก�ากบัดูแลครอบคลมุการบริการทีม่อียูแ่ล้ว	

โดยผู้ที่จะสามารถเข้าถึงบริการได้ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ท่ีเร่ิมท่ีหันมาสนใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง	 มีรายได้และ

เวลาเพียงพอที่จะสามารถเข้ามารับบริการที่ศูนย์เวลเนสได้	 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก		

จึงได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินตนเองเพื่อยกระดับสถานประกอบการท่ีมีกิจการเกี่ยวกับสุขภาพ	 5	 ประเภท	 และ	

ศูนย์เวลเนสสามารถพัฒนากิจการตนเองโดยน�าศาสตร์ต่าง	ๆ 	ประกอบด้วย	การแพทย์สมัยใหม่	เวชศาสตร์ความงาม	

เวชศาสตร์ชะลอวยั	การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอืน่มาบรูณาการดูแลสุขภาพประชาชนผู้มาใช้บรกิาร			

โดยกระบวนการยกระดับสถานบริการสุขภาพทั้ง	5	ประเภท	มีเกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนสแต่ละประเภท	ดังนี้

	 1.		 เกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนส	ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว	(Wellness	Accommodation)	

											 2.		 เกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนส	ประเภทภัตตาคาร	(Wellness	Restaurant)

											 3.		 เกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนส	ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ	(Wellness	Spa)

											 4.		 เกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนส	ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ	(Wellness	Massage)

											 5.		 เกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนส	ประเภทสถานพยาบาล	(Wellness	Clinic)
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1.  เกณฑก์ารประเมินศนูยเ์วลเนส ประเภทท่ีพกันกัท่องเท่ียว (Wellness Accommodation)

	 เป็นโรงแรม	 หรือรีสอร์ท	 ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย	 และผ่านเกณฑ์การประเมิน	 

มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว	ประเภทมาตรฐานโรงแรม	หรือรีสอร์ท	ระดับ	3	ดาวขึ้นไป	ตามมาตรฐานของ 

กรมการท่องเที่ยว	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	หรือตามมาตรฐานสมาคมโรงแรมไทย

 

 
1. สถานท่ีตั้ง สภาพแวดล้อม สิง่กอ่สรา้งทัว่ไป และทีจ่อดรถ  
   1.1 สถานทีต่ั้ง และการเดนิทาง  
      1)  สถานที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับประเภทของที่พัก 
      2)  การเดินทางปลอดภัยและสะดวก  
   1.2 ป้ายช่ือ หรือสญัลกัษณ ์ 
      1)  มีป้ายชื่อ หรือสัญลักษณ์ของที่พักแสดงอย่างชัดเจน ไม่ชำรุด พร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน  
      2)  มปี้ายชื่อหลักเป็นภาษาไทยเห็นได้ชัดอยู่ด้านบนภาษาต่างประเทศ 
   1.3 สภาพแวดลอ้มและสิง่ก่อสรา้งทัว่ไป  
      1)  มีภูมทิัศน์ หรือตกแต่งบริเวณด้านหน้าและโดยรอบที่พัก สะอาด พร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน  
      2)  สิ่งก่อสร้างทั่วไปอยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย พร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน  
   1.4 ทีจ่อดรถ และบรกิาร รับ - สง่  
      1)  มีที่จอดรถรับ - ส่งผู้เข้าพัก ปลอดภัย ภายใต้สิ่งปกคลุม  
      2)  มีการจัดทางสัญจรของรถ และคนเดินเท้าที่สะดวก ปลอดภัย  
      3)  มีการระบายอากาศที่ดี (กรณีเป็นอาคารจอดรถ)  
      4)  มีแสงสว่าง และไฟส่องสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน 
2. โถงตอ้นรบั ห้องสขุา ลฟิท ์และทางสญัจรภายในอาคาร  
   2.1 โถงต้อนรับ  
      1)  พื้น ผนัง และเพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี  
      2)  มีการระบายอากาศที่ดี 
      3)  มีการออกแบบแสง และระบบเสียงที่เหมาะสม 
      4)  แยกบริเวณสูบบุหรี ่โดยต้องมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ แสดงอย่างชัดเจน  
      5)  มีพื้นที่นั่งพักคอย หรือบริการอเนกประสงค์ ที่อยู่ในสภาพดี  
      6)  มีข้อมูลบริเวณรอบที่พักบริการ เช่น แผนที่บริเวณที่พัก  

รายการเกณฑ/์หมวดและหวัขอ้การประเมิน
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รายการเกณฑ/์หมวดและหวัขอ้การประเมิน 
      7)  มีโทรศัพท์ที่สามารถโทรทั้งภายในและต่างประเทศ 
      8)  มบีริการอนิเตอร์เน็ต หรือระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  
      9)  มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ และบริการใหข้้อมูลที่น่าสนใจ  
      10)  มีสื่อเรียนรู้เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคหรือฟ้ืนฟูสุขภาพที่เหมาะสม 
   2.2 หอ้งสขุา  
      1)  อยู่ในบริเวณและระยะที่ใช้ได้สะดวก ปลอดภัย สะอาด และไมร่บกวนพื้นที่ใช้สอยอ่ืน ๆ 
      2)  แยกห้องสุขาชาย - หญิง 
      3)  มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก ไมอ่ับช่ืน และปราศจากกลิ่นไมพ่ึงประสงค์ 
      4)  มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ 
      5)  พื้น อยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น และระบายน้ำได้ดี 
      6)  ผนัง และเพดาน อยู่ในสภาพดี และสะอาด 
      7)  ประตู และอุปกรณ ์อยู่ในสภาพดี และสะอาด 
      8)  ขนาดมีความเหมาะสม   
      9)  ความสูงของเพดานมีความเหมาะสม  
      10)  มีโถส้วมแบบนั่งราบที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาด 
      11)  มีโถปัสสาวะชายที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาด 
      12)  มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงาที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาด 
      13)  มีสบู่ในภาชนะที่สะอาดบริเวรอ่างล้างมือ 
      14)  มีกระดาษชำระในภาชนะสะอาดพร้อมใช้งานในห้องสุขาทุกห้อง 
      15)  มีฝักฉีดชำระที่สะอาด พร้อมใช้งานในห้องสุขาทกุห้อง 
      16)  มีถุงใส่ผ้าอนามัย (Sanitary Bag) ในห้องสุขาหญิงทุกห้อง  
      17)  มีถังขยะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือและในห้องสขุาทุกห้อง 
      18)  มีหอ้งสุขาซึ่งมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการอย่างน้อย 1 ห้อง 
      19)  มีพืน้ที่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ ไม่อึดอัดหรือคับแคบ 
   2.3 ลฟิท ์(กรณทีี่อาคารสงูมากกว่า 4 ชั้น)  
      1)  อยู่ในบริเวณ และระยะที่ใช้ได้สะดวก โถงลิฟท์มีพื้นที่เพียงพอแก่การใช้งาน  
      2)  ลิฟทม์ีจำนวนและขนาดเพียงพอแก่การใช้งาน 
      3)  เป็นลฟิท์ที่มีคุณภาพอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สะอาดและได้รับการดูแล
รักษาอย่างถูกตอ้ง สม่ำเสมอ โดยผู้ชำนาญการ 
      4)  โถงลฟิท์มีสัญลักษณ์ระบุช้ันทุกชั้น เห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน 
      5)  โถงลฟิท์และภายในลิฟท์มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่าง และไฟส่องสว่างเพียงพอ 
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      6)  ภายในลิฟท์มี Emergency Call หรือ Bell (ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ) ที่อยู่ในสภาพ ใช้งานได้ดี  
      7)  มีระบบควบคุมการทำงานของลิฟท์ในกรณีฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าดับขณะใช้ลิฟท์ทีใ่ช้งาน ได้อย่างมี 
   ประสทิธิภาพ  
3. ห้องพกั (รวมทางเดิน ระเบียง และหอ้งน้ำในหอ้งพัก)  
   3.1 ทางเดิน หรือระเบยีงนอกหอ้งพัก (ทกุชั้น)  
      1)  พื้น ผนัง เพดานและราวระเบียงอยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย มีการตกแต่งอย่างดี  
      2)  ความสูงและความกว้างของเพดานมีความเหมาะสม 
      3)  มรีะบบการระบายอากาศที่ดี (กรณีที่เป็นอาคารที่มีทางเดินอยู่ภายในอาคารและมีห้องต่าง ๆ อยูท่ั้ง
สองข้าง ; Double Loading Corridor)  
      4)  มีแสงสว่างและมีไฟส่องสว่างเพียงพอ รวมถึงการออกแบบเหมาะสมแก่การใช้งาน 
      5)  มีแผนผังทางหนีไฟ หรือป้ายทางหนีไฟ และทางออกฉุกเฉินเรืองแสงที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี แสดงไว้
ชัดเจน (ยกเว้นกรณีเป็นบ้านพัก)  
      6)  มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
      7)  มี Smoke Detector หรือ Heat Detector ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ใน
ตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณทีี่เป็น Double Loading Corridor และอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น)  
      8)  หมายเลขห้องไม่ชำรุด เห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน  
   3.2 องคป์ระกอบภายในหอ้งพัก  
      1)  ประตู และอุปกรณท์ัว่ไปอยู่ในสภาพดี และสะอาด  
      2)  มีโซ่คล้องประตู หรือสิ่งทดแทน ที่อยู่ในสภาพดี และมีประสทิธิภาพ  
      3)  มีตาแมว หรือสิ่งทดแทน ที่อยู่ในสภาพดี และมีประสิทธิภาพ  
      4)  มีแผนผังทางหนีไฟหรือป้ายทางหนีไฟเรืองแสง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี แสดงไว้ชัดเจน  
      5)  มีอุปกรณ์ควบคุมการใช้ไฟฟ้า เซฟทีคัท เมื่อไมอ่ยู่ในห้องพักที่อยู่ในสภาพดี และมีประสทิธิภาพ  
      6)  มีปลั๊ก สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างน้อย 1 จุด ที่อยู่ในสภาพดี และมีประสิทธิภาพ 
      7)  พื้น อยู่ในสภาพดี สะอาด  
      8)  ผนัง อยู่ในสภาพดี สะอาด  
      9)  เพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด  
      10)  ช่องแสง หน้าต่าง และอุปกรณ์ อยู่ในสภาพดี สะอาด  
      11)  ม่านอยู่ในสภาพดี และสะอาด  
      12)  มีการระบายอากาศที่ดี พร้อมระบบปรับอากาศสภาพดี มีประสิทธิภาพ ไม่มีเสียงรบกวน  
      13)  มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณประตู โต๊ะทำงาน และหัวเตียง  
      14)  มีสื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคหรือฟื้นฟูสุขภาพ 
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   3.3 เฟอรน์ิเจอร์ในหอ้งพัก 
      1)  มเีฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะเครื่องแป้ง เตียง หมอน ผ้าปูเตียง อยู่ในสภาพด ีสะอาด แข็งแรง และปลอดภัย 
ไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตราย 
      2)  จัดที่วางสัมภาระอย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพดี สะอาด แข็งแรง และปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงที่จะทำ
ให้เกิดอันตราย 
      3)  มีขนาดเตียง ตู ้หรือชั้นวางเสื้อผ้าที่เหมาะสม  
      4)  ของใช้ เช่น แก้วน้ำ ถังขยะ อยู่ในสภาพด ีและสะอาด 
      5)  มีการตกแต่งบริเวณหัวเตียงให้ปลอดภัยที่อยู่ในสภาพดี มีรูปแบบเหมาะสม 
   3.4 เครื่องใช้ไฟฟา้ในหอ้งพัก  
      1)  มีโทรทัศน์สี ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  
      2)  มีตู้เยน็ ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาด 
      3)  มีโทรศัพท์ให้สามารถโทรติดต่อภายใน โทรทางไกล ทั้งในและต่างประเทศได้โดยตรง หรือผ่าน
โอเปอร์เรเตอร์ 
      4)  มีเมนอูาหารเพื่อสุขภาพสำหรับให้บริการ Room Service  
   3.5 หอ้งน้ำในห้องพกั  
      1)  ประตู หรือทางเข้า และอุปกรณ์อยู่ในสภาพดี และสะอาด  
      2)  มีการระบายอากาศที่ดี มีประสิทธภิาพ สะอาด และไม่มีเสียงรบกวน  
      3)  มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ  
      4)  พื้น อยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น และระบายน้ำได้ดี  
      5)  ผนัง อยู่ในสภาพด ีและสะอาด  
      6)  เพดาน อยู่ในสภาพดี และสะอาด 
      7)  ขนาดมีความเหมาะสม   
      8)  ความสูงของเพดานมีความเหมาะสม  
      9)  มีฝักบัวอาบน้ำ หรืออ่างอาบน้ำ และอุปกรณ์ พร้อมม่าน หรอืผนังกั้นที่อยู่ในสภาพดี สะอาด  
      10)  มียางกันลื่นในอ่างอาบน้ำ หรือสิ่งทดแทนที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด  
      11)  มีระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำที่อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  
      12)  มีไดร์เป่าผมที่ใช้งานได้ดีหรือขอยืมได้จากที่พัก  
      13)  มีพืน้ที่แห้งสำหรับแต่งตัว  
      14)  มโีถส้วมแบบนั่งราบที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเสียงเบา  
      15)  มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงา ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาด  
      16)  มีราวพาดผ้าเช็ดตัวอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เปียกน้ำ  
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      17)  มีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด  
      18)  มีผ้าเช็ดหน้าที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด  
      19)  มีผ้าเช็ดเท้าที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด  
      20)  มีกระดาษชำระในภาชนะที่สะอาด ไม่เปียกน้ำ  
      21)  มีฝักฉีดชำระที่สะอาด พร้อมใช้งาน 
      22)  มถีุงใส่ผ้าอนามัย (Sanitary Bag) ในห้องพักทุกห้อง 
      23)  มีหมวกคลุมอาบน้ำที่สะอาด  
      24)  มีแก้วน้ำที่สะอาด  
      25)  มีสบู่ หรือสบู่เหลวในภาชนะที่สะอาด น้ำไม่ขัง  
      26)  มีแชมพูสระผม ในภาชนะที่สะอาด  
      27)  มีถังขยะที่สะอาด  
4. ห้องอาหาร และห้องครวั  
   4.1 หอ้งอาหาร  
      1)  พื้น ผนัง และเพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด  
      2)  มีการระบายอากาศที่ดี  
      3)  มีสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่แสดงไว้ชัดเจน  
      4)  เฟอรน์ิเจอรอ์ยู่ในสภาพดี สะอาด แข็งแรง และปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตราย 
      5)  ภาชนะ และอุปกรณต์่าง ๆ ครบถ้วน อยู่ในสภาพดี สะอาด  
      6)  มีผ้าปูโต๊ะ หรือที่รองจานที่สะอาด  
      7)  มีผ้าหรือกระดาษเช็ดปากในภาชนะที่สะอาด  
      8)  มีรายการอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และระบรุาคาแสดงอย่างชัดเจน  
   4.2 หอ้งครวั 
      1)  อยู่ในบริเวณและระยะที่สามารถบริการพื้นที่รับประทานอาหารได้อย่างสะดวกและไม่รบกวนพื้นที่    
ใช้สอยอื่น ๆ  
      2)  มีเส้นทางขนส่งวัตถุดิบและขยะทีส่ะดวก ถูกสุขอนามัย และแยกจากทางสัญจรของผู้ใช้บริการ  
      3)  ทางเข้า - ออก และช่องระบายอากาศอยู่ในสภาพดี สะอาด สามารถป้องกันแมลง และสัตว์พาหะต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      4)  พื้นทีป่ลอดโปร่ง  
      5)  พื้น อยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น ระบายน้ำได้ดี ทำความสะอาดง่าย  
      6)  ผนัง และเพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด ทำความสะอาดง่าย  
      7)  มีการระบายอากาศที่ดี มีประสิทธภิาพ และสะอาด (โดยเฉพาะบริเวณเตา)  
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      8)  มีการป้องกันควัน กลิ่น เสียงและความร้อนได้ดี ระหว่างห้องครัว และพื้นที่รับประทานอาหาร  
      9)  มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ  
      10)  มีพืน้ที่เก็บวัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ถูกสุขอนามัย  
      11)  ภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีคุณภาพ อยู่ในสภาพดี สะอาด และจัดวางในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก 
เป็นระเบียบ ปลอดภัย  
      12)  มีการจัดการกับขยะและไขมัน มีประสิทธิภาพ ถูกสุขอนามัย  
      13)  มีข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยและคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น แสดงไว้อย่างชัดเจน  
      14)  มีป้ายทางหนีไฟหรือป้ายทางออกฉุกเฉินเรืองแสงที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี แสดงไว้ชัดเจน  
      15)  มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  
      16)  มี Smoke Detector หรือ Heat Detector และ Gas Detector ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณีที่ห้องครัวอยู่ในอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น)  
      17)  เป็นพ้ืนที่ปลอดบุหรี่ โดยมีสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ แสดงไว้อย่างชัดเจน  
5. เมนบูริการเพื่อสขุภาพ 
      1)  มีรายการอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และระบรุาคาแสดงอย่างชัดเจน  
      2)  มีบริการเครื่องดื่มที่มีสรรพคุณด้านการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพและป้องกันโรค 
      3)  มีเมนอูาหารที่มีสรรพคุณด้านการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพและป้องกันโรค 
6. พื้นที่บริการเพื่อการสง่เสรมิสขุภาพ ฟื้นฟสูขุภาพและป้องกนัโรค 
      1)  มีสระว่ายน้ำ / มีห้องฟิตเนส 
      2)  มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้นั่ง/เดิน/วิ่ง หรือเปลี่ยนอิริยาบถ 
      3)  มีอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคหรือฟื้นฟูสุขภาพ  
      4)  มีสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคหรือฟ้ืนฟูสุขภาพ  
7. อุปกรณ์และยาช่วยชีวติท่ีจำเป็น พร้อมใชง้าน และผูใ้หบ้รกิารสามารถใช้งานได้ 
      1)  มีชุดปฐมพยาบาล (First Aid)  
      2)  มีเครือ่งกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า หรือ เครื่อง AED  
      3)  มีเครือ่งช่วยหายใจชนิดมือบีบ (Ambu bag) 
8. บุคลากร  
  8.1 ผูใ้หบ้ริการทกุสว่น และทุกระดบั  
      1)  แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และสะอาด  
      2)  ติดป้ายช่ือภาษาไทยหรือภาษาต่างชาติตามความเหมาะสม 
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   8.2 ผูใ้หบ้ริการทีม่อีงคค์วามรูด้้านการสง่เสรมิ ฟื้นฟูสุขภาพและป้องกันโรคทีเ่กีย่วข้องกบังานบรกิารเวลเนส 
สามารถใหค้ำแนะนำผูร้ับบริการได้ 
      1)  พนักงานต้อนรับ 
      2)  พนักงานการเงิน       
      3)  แม่บ้าน 
      4)  พนักงานบริการ 
      5)  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
9. ระบบความปลอดภัยในพื้นท่ีทั่วไป  
      1)  มีระบบตรวจเช็คความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถสังเกตการณ์ หรือบันทึกภาพบริเวณ
ทางเข้าออก และจุดสำคัญ ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง  
      2)  มีเครือ่งกำเนิดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและน้ำมันสำรองพร้อมใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง  
      3)  มีการสำรองน้ำใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน (ทั้งนี ้สามารถใช้เปน็น้ำสำหรับดับเพลิงได้ใน
ปริมาณที่เหมาะสม)  
      4)  มีระบบสื่อสาร เพ่ือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังเครือข่ายต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
10. ทรพัยากร และชมุชนแวดล้อม  
   10.1 ด้านสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากร และพลังงาน  
      1)  มีแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันภาวะโลกร้อน และการประหยัด
พลังงาน  
      2)  มีการจัดการกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ และมีประสิทธิภาพ  
      3)  มีการจัดการน้ำเสียอย่างถูกสุขลักษณะ และมีประสิทธิภาพ  
      4)  ใช้ทรพัยากรอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ เช่น น้ำ น้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า กระดาษ พลาสติค แก้ว ผ้า
และของใช้สิ้นเปลืองต่าง ๆ  
      5)  ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทีสนับสนุนการประหยัดพลังงาน และเชื้อเพลงิต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
และมีประสทิธิภาพ  
      6)  รณรงค์ให้พนักงาน และผู้เข้าพักใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่า  
   10.2 ด้านชุมชน สงัคมและสทิธิมนุษยชน  
      1)  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เช่น การตกแต่ง การแต่งกาย อาหาร หัตถกรรมและ
การละเล่นต่าง ๆ  
      2)  สนับสนุนผลิตภัณฑภ์ายในประเทศและชุมชนทีส่่งเสริม ฟื้นฟสูุขภาพและป้องกันโรค เช่น OTOP 
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ เป็นต้น 
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11. การบริการอื่น ๆ ทีจ่ำเปน็ 
      1)  ทำความสะอาดห้องทุกวัน   
      2)  เปลี่ยนผ้าปูที่นอนทกุครั้งภายหลังผู้เข้าพักเช็คเอาท์        
      3)  เปลี่ยนผ้าเช็ดตัวที่สะอาดทุกวัน 
      4)  ภายในห้องน้ำมีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือสมุนไพรให้บริการ 
      5)  เก็บขยะทุกวัน 
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2.  เกณฑก์ารประเมินศนูยเ์วลเนส ประเภทภตัตาคาร (Wellness Restaurant) 

	 ผ่านเกณฑ์การประเมิน	สุขาภิบาลอาหาร	“สถานที่จ�าหน่ายอาหาร”	อาหารสะอาด	รสชาติอร่อย	

(Clean	Food	Good	Taste)	โดย	กรมอนามัย

 

 
1. พื้นท่ีรับรอง 
      1)  พื้นทีบ่ริเวณโดยรอบมีความร่มรื่น สบายตา        
      2)  กว้างขวาง มีที่นั่งรอเพียงพอ ไม่แออัด สะอาด 
      3)  ปราศจากเสียงไม่พึงประสงค์  
      4)  มีสื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคหรือฟื้นฟูสุขภาพ 
      5)  มีกลิ่นที่ไม่ระคายเคืองต่อการหายใจ ปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์  
      6)  มีแสงสว่างที่เหมาะสม เพียงพอกับการใช้งาน 
2. สถานที่จำหน่ายอาหาร  
   2.1 ทีจ่ำหน่าย และบริโภคอาหาร    
      1)  พื้น สะอาด ไม่มีเศษขยะ หรือเศษอาหาร ในระหว่างให้บริการ  
      2)  ผนังหรือเพดาน สะอาด ไม่มีหยากไย ่
      3)  มีการระบายอากาศทีดี ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ 
      4)  เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
      5)  มีอ่างล้างมือหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดมือในพื้นที่บริโภคอาหาร 
      6)  โต๊ะหรือเก้าอีน้ั่งรับประทานอาหาร ไม่ชำรุด อยู่ในสภาพด ีสะอาด แข็งแรง ปลอดภัย และไม่มีความ
เสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตราย 
      7)  ภาชนะและอุปกรณต์่าง ๆ ครบถ้วน อยู่ในสภาพดี สะอาด เหมาะสมกับประเภทอาหาร 
      8)  มีผ้าปูโต๊ะหรือที่รองจานทีสะอาด เหมาะสม 
      9)  จัดบรกิารช้อนกลาง สำหรับอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน 
      10)  มีผ้าหรือกระดาษเช็ดปากในภาชนะที่สะอาด เหมะสม 
      11)  มีรายการอาหารและเครื่องด่ืมทีมีรายละเอียด และราคาแสดงอย่างชัดเจน 
      12)  ไม่พบสัตว์ แมลงนำโรค สัตว์เลี้ยง ในพื้นที่รับประทานอาหาร 
      13)  ไม่ใช้ก๊าซหุงต้ม เป็นเชื้อเพลิงบนโต๊ะหรือที่รับประทานอาหาร 
      14)  ไม่ใช้เมทานอล/เมทิลแอลกอฮอล์เป็นเช้ือเพลิงในการปรุง/อุ่นอาหาร กรณีใช้แอลกอฮอล์แข็ง      
เป็นเชื้อเพลิง ต้องได้มาตรฐาน มอก. 

รายการเกณฑ/์หมวดและหวัขอ้การประเมิน
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      15)  มีมาตรการ/อุปกรณ์/เครื่องมือ สำหรับป้องกันอัคคีภัย 
   2.2 ทีเ่ตรียม ปรุง ประกอบอาหาร    
      1)  พื้น ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่ชำรุด ทำความสะอาดได้ง่าย 
      2)  พื้น สะอาด ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ไม่มีเศษขยะ หรือเศษอาหารบนพื้น 
      3)  พื้นทีป่รุงอาหารกว้างขวาง เพียงพอ ไม่แออัด 
      4)  ผนัง หรือเพดาน สะอาด ไม่มีหยากไย่หรือคราบน้ำมัน 
      5)  การระบายอากาศเพียงพอ อาท ิมีปล่องระบายควัน และหรือพัดลมดูดอากาศ  
      6)  มีอ่างล้างมือ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก ใช้การได้ดี มีสบู่ใช้ตลอดเวลา 
      7)  โต๊ะทีใ่ช้เตรียมในการประกอบหรือปรุงอาหาร สะอาด มีสภาพดี ไม่มีคราบสกปรก  
   2.3 หอ้งสขุา   
      1)  อยู่ในบริเวณและระยะที่ใช้ได้สะดวก ปลอดภัย สะอาด และไมร่บกวนพื้นที่ใช้สอยอ่ืน ๆ 
      2)  ตั้งอยู่ในบริเวณและระยะจากบริเวณที่เก็บ เตรียม ปรุง ประกอบ จำหน่าย และบริโภคอาหาร และ 
ห้องสุขาต้องปิดประตูตลอดเวลา 
      3)  แยกห้องสุขาชาย - หญิง 
      4)  มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก ไมอ่ับช่ืน และปราศจากกลิ่นไมพ่ึงประสงค์ 
      5)  มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ 
      6)  พื้น อยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น และระบายน้ำได้ดี 
      7)  ผนัง และเพดาน อยู่ในสภาพดี และสะอาด 
      8)  ประตู และอุปกรณ ์อยู่ในสภาพดี และสะอาด 
      9)  ขนาดของห้องสุขามีความเหมาะสม   
      10)  ความสูงของเพดานมีความเหมาะสม  
      11)  มีโถส้วมแบบนั่งราบที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาด 
      12)  มีโถปัสสาวะชายที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาด 
      13)  มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงาที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาด 
      14)  มีสบู่ในภาชนะที่สะอาดบริเวรอ่างล้างมือ 
      15)  มีกระดาษชำระในภาชนะสะอาดพร้อมใช้งานในห้องสุขาทุกห้อง 
      16)  มีฝักฉีดชำระที่สะอาด พร้อมใช้งานในห้องสุขาทกุห้อง 
      17)  มีถุงใส่ผ้าอนามัย (Sanitary Bag) ในห้องสุขาหญิงทุกห้อง 
      18)  มีถังขยะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือและในห้องสขุาทุกห้อง 
      19)  มีหอ้งสุขาซึ่งมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการอย่างน้อย 1 ห้อง 
      20)  มีพืน้ที่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ ไม่อึดอัดหรือคับแคบ 
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3. สขุลกัษณะสว่นบคุคลของผูป้ระกอบกิจการและผูส้มัผสัอาหาร    
      1)  มีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปีนั้น ๆ ให้ตรวจสอบได้ 
      2)  มีสุขภาพดี ไม่แสดงอาการเจ็บป่วย ในขณะปฏิบตัิงาน 
      3)  มใีบรบัรองหรือหลักฐานผ่านการอบรมตามหลักสูตร สุขาภิบาลอาหารจากหน่วยงานจัดการอบรมที่
กำหนด ทุกคน 
      4)  แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน หรือมีเครื่องแบบ และสวมหมวก หรือเน็ทคลุมผม หรือวิธีการอื่น ที่
สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้  
      5)  ใช้อุปกรณ์ในการหยบิจับอาหารปรุง 
      6)  มีสุขนสิัยที่ด ีเช่น ตัดเล็บสั้น ไม่ทาสีเล็บ ไม่สูบบุหรี ่หรือกระทำใด ๆ ทีจ่ะก่อให้เกิดการปนเป้ือน 
ต่ออาหารในขณะปฏิบัติงานด้านอาหาร 
4. เมนบูริการเพื่อสขุภาพ 
      1)  มีรายการอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และระบุราคาแสดงอย่างชัดเจน  
      2)  มีบริการเครื่องดื่มที่มีสรรพคุณด้านการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพและป้องกันโรคที่สอดคล้องกับ
ความหมายของเวลเนส 
      3)  มีเมนอูาหารที่มีสรรพคุณเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพและป้องกันโรคที่สอดคล้องกับ
ความหมายของเวลเนส 
5. บุคลากร  
  5.1 ผูใ้หบ้ริการทกุสว่น และทุกระดบั  
      1)  แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และสะอาด  
      2)  ติดป้ายช่ือภาษาไทยหรือภาษาต่างชาติตามความเหมาะสม 
  5.2 ผูใ้หบ้ริการทีม่อีงคค์วามรู้ด้านการสง่เสรมิ ฟืน้ฟูสขุภาพและป้องกนัโรค ทีเ่กี่ยวขอ้งเมนูอาหารทีส่อดคลอ้ง
กับความหมายของเวลเนส สามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการได้ 
      1)  หัวหน้าพนักงานทำครัว  
      2)  พนักงานทำครัว 
      3)  พนักงานบริการ 
      4)  พนักงานต้อนรับ 
      5)  พนักงานการเงิน 

 

 

 



เกณฑ์การประเมิน  ศูนย์เวลเนส 19

3.  เกณฑก์ารประเมินศนูยเ์วลเนส ประเภทนวดเพ่ือสขุภาพ (Wellness Massage) 
	 เป็นสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ	 ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย	 และผ่านเกณฑ ์
การประเมิน	มาตรฐานรางวัลนวดไทยพรีเมี่ยม	(Nuad	Thai	Premium	Awards,	NTP	AWARDS)	
โดย	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

  
1. พื้นที่รับรอง 
      1)  พื้นทีบ่ริเวณโดยรอบมีความร่มรื่น สบายตา        
      2)  พื้นทีม่ีความสะอาด เป็นระเบียบ  
      3)  มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก มบีรรยากาศผ่อนคลาย  
      4)  ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค ์
      5)  ปราศจากเสียงไม่พึงประสงค ์
      6)  การจดัแบ่งพื้นที่ในการใช้งานเป็นสัดส่วน สะดวก มีที่นั่งรอเพียงพอ 
      7)  มีสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคหรือฟ้ืนฟูสุขภาพ 
      8)  มีแสงสว่างที่เหมาะสม เพียงพอกับการใช้งาน 
2. พื้นที่ใหค้ำปรกึษา 
      1)  พื้นทีม่ีความสะอาด เป็นระเบียบ 
      2)  มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก มบีรรยากาศผ่อนคลาย 
      3)  ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค ์
      4)  ปราศจากเสียงที่ไม่พึงประสงค์  
      5)  การจดัแบ่งพื้นที่ในการใช้งานเป็นสัดส่วน สะดวก มีที่นั่งรอเพียงพอ 
      6)  มีสื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคหรือฟื้นฟูสุขภาพ 
      7)  มีแสงสว่างที่เหมาะสม เพียงพอกับการใช้งาน 
3. พื้นที่สำหรับให้บริการนวด 
      1)  พื้นทีส่ำหรับให้บริการนวดสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย  
      2)  มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก มบีรรยากาศผ่อนคลาย 
      3)  ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค ์
      4)  ปราศจากเสียงที่ไม่พึงประสงค์  
      5)  การจดัแบ่งพื้นที่ในการใช้งานเป็นสัดส่วน สะดวก เพียงพอต่อการใช้งาน 
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      6)  มีสื่อเรียนรูเ้กี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคหรือฟื้นฟู 
      7)  มีแสงสว่างที่เหมาะสม เพียงพอกับการใช้งาน 
4. ห้องสขุา 
      1)  อยู่ในบริเวณและระยะที่ใช้ได้สะดวก ปลอดภัย สะอาด และไมร่บกวนพื้นที่ใช้สอยอ่ืน ๆ 
      2)  แยกห้องสุขาชาย - หญิง 
      3)  มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก ไมอ่ับช่ืน และปราศจากกลิ่นไมพ่ึงประสงค์ 
      4)  มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ 
      5)  พืน้ อยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น และระบายน้ำได้ดี 
      6)  ผนัง และเพดาน อยู่ในสภาพดี และสะอาด 
      7)  ประตู และอุปกรณ ์อยู่ในสภาพดี และสะอาด 
      8)  ขนาดมีความเหมาะสม   
      9)  ความสูงของเพดานมีความเหมาะสม  
      10)  มีโถส้วมแบบนั่งราบที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาด 
      11)  มีโถปัสสาวะชายที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาด 
      12)  มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงาที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาด 
      13)  มีสบู่ในภาชนะที่สะอาดบริเวรอ่างล้างมือ 
      14)  มีกระดาษชำระในภาชนะสะอาดพร้อมใช้งานในห้องสุขาทุกห้อง 
      15)  มีฝักฉีดชำระที่สะอาด พร้อมใช้งานในห้องสุขาทกุห้อง 
      16)  มีถุงใส่ผ้าอนามัย (Sanitary Bag) ในห้องสุขาหญิงทุกห้อง  
      17)  มีถังขยะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือและในห้องสขุาทุกห้อง 
      18)  มีหอ้งสุขาซึ่งมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการอย่างน้อย 1 ห้อง 
      19)  มีพืน้ที่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ ไม่อึดอัดหรือคับแคบ 
5. ห้องอาบน้ำ 
      1)  ประตู หรือทางเข้า และอุปกรณ์อยู่ในสภาพดี และสะอาด  
      2)  มีการระบายอากาศที่ดี มีประสิทธภิาพ สะอาด และไม่มีเสียงรบกวน  
      3)  มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ  
      4)  พื้นและผนังห้อง อยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น และระบายน้ำได้ดี  
      5) เพดานมคีวามสูงเหมาะสม อยู่ในสภาพดี และสะอาด 
      6)  ขนาดห้องมีความเหมาะสม   
      7)  มีฝักบัวอาบน้ำ หรืออ่างอาบน้ำ และอุปกรณ์ พร้อมม่าน หรอืผนังกั้นที่อยู่ในสภาพดี สะอาด  
      8)  มยีางกันลื่นในอ่างอาบน้ำ หรือสิ่งทดแทนที่อยูใ่นสภาพดี และสะอาด    
      9)  มีระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำที่อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  
      10)  มีไดร์เป่าผมที่ใช้งานได้ดีหรือขอยืมได้จากที่พัก  
      11)  มีพืน้ที่แห้งสำหรับแต่งตัว  
      12)  มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงา ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาด  
      13)  มีราวพาดผ้าเช็ดตัวอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เปียกน้ำ  
      14)  มีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด  
      15)  มีผ้าเช็ดหน้าที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด  
      16)  มีผ้าเช็ดเท้าที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด  
      17)  มีกระดาษชำระในภาชนะที่สะอาด ไม่เปียกน้ำ  
      18)  มีหมวกคลุมอาบน้ำที่สะอาด  
      19)  มีสบู่ แชมพูสระผม หรือสบู่เหลวในภาชนะที่สะอาด น้ำไม่ขัง  
      20)  มีถังขยะที่สะอาด  
6. มีอุปกรณ์ชว่ยชีวิตทีจ่ำเปน็ พร้อมใช้งาน และผูใ้หบ้รกิารสามารถใชง้านได้ 
      1)  มีชุดปฐมพยาบาล (First Aid) 
      2)  มีเครือ่งกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า หรือ เครื่อง AED 
      3)  มีเครือ่งช่วยหายใจชนิดมือบีบ (Ambu bag) 
7. เครือ่งมอื เครื่องใชห้รอือปุกรณเ์สรมิการใหบ้รกิารมีมาตรฐาน สะอาดและพร้อมใชง้าน 
      1)  ที่นอน และผ้าปูที่นอน 
      2)  ชุดแตง่กาย 
      3)  ที่นั่ง  
      4)  ชุดพนักงาน 
      5)  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการให้บริการได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้หรือผู้ประกอบวิชาชีพ 
ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายให้การรับรอง 
8. บุคลากร  
  8.1 ผูใ้หบ้ริการทกุสว่น และทุกระดบั  
      1)  แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และสะอาด  
      2)  ติดป้ายช่ือภาษาไทยหรือภาษาต่างชาติตามความเหมาะสม 
  8.2 ผูใ้หบ้ริการทีม่อีงคค์วามรู้ด้านการสง่เสรมิ ฟืน้ฟูสขุภาพและป้องกนัโรคทีเ่กี่ยวข้องกับการบรกิาร 
สามารถให้คำแนะนำผู้รับบริการได ้
      1)  ผู้ดำเนินการ  
      2)  ผู้ให้บริการ 
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      9)  มีระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำที่อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  
      10)  มีไดร์เป่าผมที่ใช้งานได้ดีหรือขอยืมได้จากที่พัก  
      11)  มีพืน้ที่แห้งสำหรับแต่งตัว  
      12)  มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงา ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาด  
      13)  มีราวพาดผ้าเช็ดตัวอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เปียกน้ำ  
      14)  มีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด  
      15)  มีผ้าเช็ดหน้าที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด  
      16)  มีผ้าเช็ดเท้าที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด  
      17)  มีกระดาษชำระในภาชนะที่สะอาด ไม่เปียกน้ำ  
      18)  มีหมวกคลุมอาบน้ำที่สะอาด  
      19)  มีสบู่ แชมพูสระผม หรือสบู่เหลวในภาชนะที่สะอาด น้ำไม่ขัง  
      20)  มีถังขยะที่สะอาด  
6. มีอุปกรณ์ชว่ยชีวิตทีจ่ำเปน็ พร้อมใช้งาน และผูใ้หบ้รกิารสามารถใชง้านได ้
      1)  มีชุดปฐมพยาบาล (First Aid) 
      2)  มีเครือ่งกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า หรือ เครื่อง AED 
      3)  มีเครือ่งช่วยหายใจชนิดมือบีบ (Ambu bag) 
7. เครือ่งมอื เครื่องใชห้รอือปุกรณเ์สรมิการใหบ้รกิารมีมาตรฐาน สะอาดและพร้อมใชง้าน 
      1)  ที่นอน และผ้าปูที่นอน 
      2)  ชุดแตง่กาย 
      3)  ที่นั่ง  
      4)  ชุดพนักงาน 
      5)  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการให้บริการได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้หรือผู้ประกอบวิชาชีพ 
ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายให้การรับรอง 
8. บุคลากร  
  8.1 ผูใ้หบ้ริการทกุสว่น และทุกระดบั  
      1)  แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และสะอาด  
      2)  ติดป้ายช่ือภาษาไทยหรือภาษาต่างชาติตามความเหมาะสม 
  8.2 ผูใ้หบ้ริการทีม่อีงคค์วามรู้ด้านการสง่เสรมิ ฟืน้ฟูสขุภาพและป้องกนัโรคทีเ่กี่ยวข้องกับการบรกิาร 
สามารถให้คำแนะนำผู้รับบริการได ้
      1)  ผู้ดำเนินการ  
      2)  ผู้ให้บริการ   
      3)  พนักงานต้อนรับ 
      4)  พนักงานการเงิน 
9. มบีรกิารนวดสง่เสรมิสขุภาพ ฟ้ืนฟสูขุภาพและป้องกันโรคทีส่อดคลอ้งกับความหมายของเวลเนส 
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4.  เกณฑก์ารประเมินศนูยเ์วลเนส ประเภทสปาเพ่ือสขุภาพ (Wellness Spa)  

	 เป็นสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ	ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย	และผ่านเกณฑ์การประเมิน	

มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล	(Thai	World	Class	Spa	Awards)	ไม่ต�่ากว่าระดับ	Silver

โดย	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

รายการเกณฑ/์หมวดและหวัขอ้การประเมิน  
1. พื้นท่ีรับรอง 
      1)  พื้นทีบ่ริเวณโดยรอบมีความร่มรื่น สบายตา        
      2)  พื้นทีม่ีความสะอาด เป็นระเบียบ  
      3)  มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก มบีรรยากาศผ่อนคลาย  
      4)  ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค ์
      5)  ปราศจากเสียงไม่พึงประสงค ์
      6)  การจดัแบ่งพื้นที่ในการใช้งานเป็นสัดส่วน สะดวก มีที่นั่งรอเพียงพอ 
      7)  มีสื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคหรือฟื้นฟูสุขภาพ 
      8)  มีแสงสว่างที่เหมาะสม เพียงพอกับการใช้งาน 
2. พื้นท่ีใหค้ำปรกึษา 
      1)  พื้นทีม่ีความสะอาด เป็นระเบียบ 
      2)  มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก มบีรรยากาศผ่อนคลาย 
      3)  ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค ์
      4)  ปราศจากเสียงที่ไม่พึงประสงค์  
      5)  การจดัแบ่งพื้นที่ในการใช้งานเป็นสัดส่วน สะดวก มีที่นั่งรอเพียงพอ 
      6)  มีสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคหรือฟ้ืนฟูสุขภาพ 
      7)  มีแสงสว่างที่เหมาะสม เพียงพอกับการใช้งาน 
3. พื้นท่ีสำหรับให้บรกิารนวด 
      1)  พื้นทีส่ำหรับให้บริการนวดสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย  
      2)  มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก มบีรรยากาศผ่อนคลาย 
      3)  ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค ์
      4)  ปราศจากเสียงที่ไม่พึงประสงค์  
      5)  การจดัแบ่งพื้นที่ในการใช้งานเป็นสัดส่วน สะดวก เพียงพอต่อการใช้งาน 
      6)  มีสื่อเรียนรูเ้กี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคหรือฟื้นฟู   
      7)  มีแสงสว่างที่เหมาะสม เพียงพอกับการใช้งาน 
4. พื้นท่ีสำหรับบรกิารวารบีำบดั 
      1)  พื้นทีบ่ริเวณโดยรอบมีความร่มรื่น สบายตา 
      2)  พื้นทีส่ำหรับให้บริการวารีบำบัดสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย  
      3)  มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก มบีรรยากาศผ่อนคลาย 
      4)  ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค ์
      5)  ปราศจากเสียงที่ไม่พึงประสงค์  
      6)  การจดัแบ่งพื้นที่ในการใช้งานเป็นสัดส่วน สะดวก เพียงพอต่อการใช้งาน 
      7)  มีสื่อเรียนรูเ้กี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคหรือฟื้นฟู 
      8)  มีแสงสว่างที่เหมาะสม เพียงพอกับการใช้งาน 
      9)  น้ำทีใ่ช้สะอาด ได้รับการบำบัดมาอย่างดี   
5. ห้องสขุา 
      1)  อยู่ในบริเวณและระยะที่ใช้ได้สะดวก ปลอดภัย สะอาด และไมร่บกวนพื้นที่ใช้สอยอ่ืน ๆ 
      2)  แยกห้องสุขาชาย - หญิง 
      3)  มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก ไมอ่ับช่ืน และปราศจากกลิ่นไมพ่ึงประสงค์ 
      4)  มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ 
      5)  พื้นอยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น และระบายน้ำได้ดี 
      6)  ผนังและเพดาน อยู่ในสภาพดี และสะอาด 
      7)  ประตู และอุปกรณ ์อยู่ในสภาพดี และสะอาด 
      8)  ขนาดห้องมีความเหมาะสม   
      9)  ความสูงของเพดานมีความเหมาะสม  
      10)  มีโถส้วมแบบนั่งราบที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาด 
      11)  มีโถปัสสาวะชายที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาด 
      12)  มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงาที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาด 
      13)  มีสบู่ในภาชนะที่สะอาดบริเวรอ่างล้างมือ 
      14)  มีกระดาษชำระในภาชนะสะอาดพร้อมใช้งานในห้องสุขาทุกห้อง 
      15)  มีฝักฉีดชำระที่สะอาด พร้อมใช้งานในห้องสุขาทกุห้อง 
      16)  มถีุงใส่ผ้าอนามัย (Sanitary Bag) ในห้องสุขาหญิงทุกห้อง  
      17)  มีถังขยะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือและในห้องสขุาทุกห้อง 
      18)  มีหอ้งสุขาซึ่งมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการอย่างน้อย 1 ห้อง 
      19)  มีพืน้ที่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ ไม่อึดอัดหรือคับแคบ 
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      7)  มีแสงสว่างที่เหมาะสม เพียงพอกับการใช้งาน 
4. พ้ืนท่ีสำหรับบรกิารวารบีำบดั 
      1)  พื้นทีบ่ริเวณโดยรอบมีความร่มรื่น สบายตา 
      2)  พื้นทีส่ำหรับให้บริการวารีบำบัดสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย  
      3)  มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก มบีรรยากาศผ่อนคลาย 
      4)  ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค ์
      5)  ปราศจากเสียงที่ไม่พึงประสงค์  
      6)  การจดัแบ่งพื้นที่ในการใช้งานเป็นสัดส่วน สะดวก เพียงพอต่อการใช้งาน 
      7)  มีสื่อเรียนรูเ้กี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคหรือฟื้นฟู 
      8)  มีแสงสว่างที่เหมาะสม เพียงพอกับการใช้งาน 
      9)  น้ำทีใ่ช้สะอาด ได้รับการบำบัดมาอย่างดี   
5. ห้องสขุา 
      1)  อยู่ในบริเวณและระยะที่ใช้ได้สะดวก ปลอดภัย สะอาด และไมร่บกวนพื้นที่ใช้สอยอ่ืน ๆ 
      2)  แยกห้องสุขาชาย - หญิง 
      3)  มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก ไมอ่ับช่ืน และปราศจากกลิ่นไมพ่ึงประสงค์ 
      4)  มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ 
      5)  พื้นอยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น และระบายน้ำได้ดี 
      6)  ผนังและเพดาน อยู่ในสภาพดี และสะอาด 
      7)  ประตู และอุปกรณ ์อยู่ในสภาพดี และสะอาด 
      8)  ขนาดห้องมีความเหมาะสม   
      9)  ความสูงของเพดานมีความเหมาะสม  
      10)  มีโถส้วมแบบนั่งราบที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาด 
      11)  มีโถปัสสาวะชายที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาด 
      12)  มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงาที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาด 
      13)  มีสบู่ในภาชนะที่สะอาดบริเวรอ่างล้างมือ 
      14)  มีกระดาษชำระในภาชนะสะอาดพร้อมใช้งานในห้องสุขาทุกห้อง 
      15)  มีฝักฉีดชำระที่สะอาด พร้อมใช้งานในห้องสุขาทกุห้อง 
      16)  มถีุงใส่ผ้าอนามัย (Sanitary Bag) ในห้องสุขาหญิงทุกห้อง  
      17)  มีถังขยะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือและในห้องสขุาทุกห้อง 
      18)  มีหอ้งสุขาซึ่งมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการอย่างน้อย 1 ห้อง 
      19)  มีพืน้ที่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ ไม่อึดอัดหรือคับแคบ 
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รายการเกณฑ/์หมวดและหวัขอ้การประเมิน  
6. ห้องอาบน้ำ 
      1)  ประตู หรือทางเข้า และอุปกรณ์อยู่ในสภาพดี และสะอาด  
      2)  มีการระบายอากาศที่ดี มีประสิทธภิาพ สะอาด และไม่มีเสียงรบกวน  
      3)  มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ  
      4)  พื้น อยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น และระบายน้ำได้ดี  
      5)  ผนัง อยู่ในสภาพดี และสะอาด  
      6)  เพดาน อยู่ในสภาพดี และสะอาด 
      7)  ขนาดห้องมีความเหมาะสม   
      8)  ความสูงของเพดานมีความเหมาะสม  
      9)  มีฝักบัวอาบน้ำ หรืออ่างอาบน้ำ และอุปกรณ์ พร้อมม่าน หรอืผนังกั้นที่อยู่ในสภาพดี สะอาด  
      10)  มียางกันลื่นในอ่างอาบน้ำ หรือสิ่งทดแทนที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด  
      11)  มีระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำที่อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  
      12)  มีไดร์เป่าผมที่ใช้งานได้ดีหรือขอยืมได้จากที่พัก  
      13)  มีพืน้ที่แห้งสำหรับแต่งตัว  
      14)  มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงา ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาด  
      15)  มีราวพาดผ้าเช็ดตัวอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เปียกน้ำ  
      16)  มีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด  
      17)  มีผ้าเช็ดหน้าที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด  
      18)  มีผ้าเช็ดเท้าทีอ่ยู่ในสภาพดี และสะอาด  
      19)  มีกระดาษชำระในภาชนะที่สะอาด ไม่เปียกน้ำ  
      20)  มีหมวกคลุมอาบน้ำที่สะอาด  
      21)  มีสบู่ หรือสบู่เหลวในภาชนะที่สะอาด น้ำไม่ขัง  
      22)  มีแชมพูสระผม ในภาชนะที่สะอาด  
      23)  มีถังขยะที่สะอาด  
7. มีอุปกรณ์ชว่ยชีวิตทีจ่ำเปน็ พร้อมใช้งาน และผูใ้หบ้รกิารสามารถใชง้านได้ 
      1)  มีชุดปฐมพยาบาล (First Aid) 
      2)  มีเครือ่งกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า หรือ เครื่อง AED 
      3)  มีเครือ่งช่วยหายใจชนิดมือบีบ (Ambu bag) 
8. เครือ่งมอืเครื่องใชห้รอือปุกรณ์ประกอบการใหบ้ริการมมีาตรฐาน สะอาดและพร้อมใช้งาน 
      1)  ที่นอน และผ้าปูที่นอน 
      2)  ชุดแตง่กาย 
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รายการเกณฑ/์หมวดและหวัขอ้การประเมิน  
      3)  ที่นั่ง  
      4)  อ่างอาบน้ำ  
      5)  ชุดพนักงาน 
      6)  ห้องอบไอน้ำ ห้องอบความร้อนหรืออบสมุนไพร 
      7)  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ให้บริการได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ตามกฎหมายให้การรับรองในกรณีที่มีการปรุงให้เป็นการเฉพาะสำหรับผู้รับบริการแตล่ะราย 
9. บุคลากร  
  9.1 ผูใ้หบ้ริการทกุสว่น และทุกระดบั  
      1)  แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และสะอาด  
      2)  ติดป้ายช่ือภาษาไทยหรือภาษาต่างชาติตามความเหมาะสม 
  9.2 ผูใ้หบ้ริการทีม่อีงคค์วามรู้ด้านการสง่เสรมิ ฟืน้ฟูสขุภาพและป้องกนัโรคทีส่อดคล้องกบังานบริการ  
เวลเนส สามารถให้คำแนะนำผู้รับบริการได ้
      1)  ผู้ดำเนินการ  
      2)  ผู้ให้บริการ  
      3)  พนักงานต้อนรับ  
      4)  พนักงานการเงิน 
10. มบีริการนวดสง่เสรมิสขุภาพ ฟื้นฟสูขุภาพและป้องกนัโรคทีส่อดคลอ้งกับความหมายของเวลเนส 
11. มบีริการวารบีำบดัที่เปน็การสง่เสรมิสขุภาพ ฟื้นฟสูขุภาพและป้องกนัโรคทีส่อดคลอ้งกับความหมาย
ของเวลเนส 
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5.  เกณฑก์ารประเมินศนูยเ์วลเนส ประเภทสถานพยาบาล (Wellness Clinic) 

	 เป็นสถานพยาบาล	ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

 

  

  
1. พื้นที่รับรอง 
      1)  พื้นทีบ่ริเวณโดยรอบมีความร่มรื่น สบายตา        
      2)  พื้นทีม่ีความสะอาด เป็นระเบียบ  
      3)  มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก มบีรรยากาศผ่อนคลาย  
      4)  ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค ์
      5)  ปราศจากเสียงไม่พึงประสงค ์
      6)  การจดัแบ่งพื้นที่ในการใช้งานเป็นสัดส่วน สะดวก มีที่นั่งรอเพียงพอ 
      7)  มีสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคหรือฟ้ืนฟูสุขภาพ 
      8)  มีแสงสว่างที่เหมาะสม เพียงพอกับการใช้งาน 
2. พื้นที่ใหค้ำปรกึษา 
      1)  พื้นทีม่ีความสะอาด เป็นระเบียบ 
      2)  มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก มีบรรยากาศผ่อนคลาย 
      3)  ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค ์
      4)  ปราศจากเสียงที่ไม่พึงประสงค์  
      5)  การจดัแบ่งพื้นที่ในการใช้งานเป็นสัดส่วน สะดวก มีที่นั่งรอเพียงพอ 
      6)  มีสื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคหรือฟื้นฟูสุขภาพ 
      7)  มีแสงสว่างที่เหมาะสม เพียงพอกับการใช้งาน 
3. ห้องบำบดัรักษา 
      1)  พื้นทีม่ีความสะอาด เป็นระเบียบ 
      2)  มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก มบีรรยากาศผ่อนคลาย 
      3)  ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค ์
      4)  ปราศจากเสียงที่ไม่พึงประสงค์  
      5)  การจดัแบ่งพื้นที่ในการใช้งานเป็นสัดส่วน สะดวก มีที่นั่งรอเพียงพอ 
      6)  มีสื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคหรือฟื้นฟูสุขภาพ 
      7)  มีแสงสว่างที่เหมาะสม เพียงพอกับการใช้งาน 

รายการเกณฑ/์หมวดและหวัขอ้การประเมิน
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รายการเกณฑ/์หมวดและหวัขอ้การประเมิน  
      8)  ผลิตภัณฑ์ เครื่องและมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมใช้งาน 
      9)  ผลิตภัณฑ์ เครื่องและมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดวางเป็นสัดส่วน สะดวก ปลอดภัย  
     10)  มีระบบบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ ตามมาตรฐาน 
4. ห้องสขุา 
      1)  อยู่ในบริเวณและระยะที่ใช้ได้สะดวก ปลอดภัย สะอาด และไมร่บกวนพื้นที่ใช้สอยอ่ืน ๆ 
      2)  แยกห้องสุขาชาย - หญิง 
      3)  มีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก ไมอ่ับช่ืน และปราศจากกลิ่นไมพ่ึงประสงค์ 
      4)  มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ 
      5)  พื้น อยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น และระบายน้ำได้ดี 
      6)  ผนัง และเพดาน อยู่ในสภาพดี และสะอาด 
      7)  ประตู และอุปกรณ ์อยู่ในสภาพดี และสะอาด 
      8)  ขนาดห้องมีความเหมาะสม   
      9)  ความสูงของเพดานมีความเหมาะสม  
      10)  มีโถส้วมแบบนั่งราบที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาด 
      11)  มีโถปัสสาวะชายที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาด 
      12)  มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงาที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาด 
      13)  มีสบู่ในภาชนะที่สะอาดบริเวรอ่างล้างมือ 
      14)  มีกระดาษชำระในภาชนะสะอาดพร้อมใช้งานในห้องสุขาทุกห้อง 
      15)  มีฝักฉดีชำระที่สะอาด พร้อมใช้งานในห้องสุขาทกุห้อง 
      16)  มีถุงใส่ผ้าอนามัย (Sanitary Bag) ในห้องสุขาหญิงทุกห้อง  
      17)  มีถังขยะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือและในห้องสขุาทุกห้อง 
      18)  จัดให้มีห้องสุขาทีม่ีองค์ประกอบและอุปกรณ์เหมาะสม สำหรบัคนพิการอย่างน้อย 1 ห้อง 
      19)  มีพืน้ที่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ ไม่อึดอัดหรือคับแคบ 
5. อุปกรณ์และยาช่วยชีวติที่จำเป็น ครบถ้วน พรอ้มใช้งาน และผูใ้หบ้รกิารสามารถใช้งานได้ 
      1)  มีเครือ่งกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า หรือ เครื่อง AED 
      2)  มีเครือ่งช่วยหายใจชนิดมือบีบ (Ambu bag) 
      3)  มี Oxygen สำหรับให้บริการเวลาฉุกเฉิน 
      4)  มีรถเตรียมยาฉุกเฉนิสำหรับช่วยชีวิต 
      5)  มีเครือ่งมือช่วยใส่ท่อหายใจ (Laryngoscope) ทีพ่ร้อมใช้ (กรณที่มีท่อผ่าตัดใหญ่) 
      6)  มีท่อช่วยหายใจ (Endotracheal tube: ET tube) ที่พร้อมใชง้าน 
      7)  มี่อุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่น ๆ ที่จำเป็นตามความเหมาะสม ที่พร้อมใช้งาน   
      8)  มียาชว่ยชีวิตหรือบำบัดอาการไม่พึงประสงค์ ที่พร้อมใช้งาน 
6. เครือ่งมอืเครื่องใชห้รอือปุกรณ์เสรมิการให้บริการมีมาตรฐาน สะอาดและพรอ้มใช้งาน 
      1)  ที่นอน และผ้าปูที่นอน 
      2)  ชุดแตง่กาย 
      3)  ที่นั่ง 
      4)  ชุดพนักงาน 
      5)  เครื่องมือแพทย์สะอาด มีการตรวจสอบมาตรฐาน และพร้อมใช้งาน 
      6)  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ให้บริการได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ตามกฎหมายให้การรับรองในกรณีที่มีการปรุงให้เป็นการเฉพาะสำหรับผู้รับบริการแตล่ะราย 
7. บุคลากร  
  7.1 ผูใ้หบ้ริการทกุสว่น และทุกระดบั  
      1)  แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และสะอาด  
      2)  ติดป้ายช่ือภาษาไทยหรือภาษาต่างชาติตามความเหมาะสม 
  7.2 ผูใ้หบ้ริการมอีงคค์วามรู้ด้านการสง่เสรมิ ฟื้นฟูสุขภาพและป้องกันโรคที่เก่ียวขอ้งกับการบรกิาร     
เวลเนส สามารถให้คำแนะนำผู้รับบริการได ้
      1)  ผู้ดำเนินการ 
      2)  ผู้ประกอบวิชาชีพ 
      3)  พนักงานผู้ช่วย 
      4)  พนักงานต้อนรับ 
      5)  พนักงานการเงิน 
8. มบีรกิารสง่เสรมิสขุภาพ ฟื้นฟสูขุภาพและป้องกนัโรค  ทีส่อดคลอ้งกบัความหมายของเวลเนส  
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      8)  มียาชว่ยชีวิตหรือบำบัดอาการไม่พึงประสงค์ ที่พร้อมใช้งาน 
6. เครือ่งมอืเครื่องใชห้รอือปุกรณ์เสรมิการให้บริการมีมาตรฐาน สะอาดและพรอ้มใช้งาน 
      1)  ที่นอน และผ้าปูที่นอน 
      2)  ชุดแตง่กาย 
      3)  ที่นั่ง 
      4)  ชุดพนักงาน 
      5)  เครื่องมือแพทย์สะอาด มีการตรวจสอบมาตรฐาน และพร้อมใช้งาน 
      6)  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ให้บริการได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ตามกฎหมายให้การรับรองในกรณีที่มีการปรุงให้เป็นการเฉพาะสำหรับผู้รับบริการแตล่ะราย 
7. บุคลากร  
  7.1 ผูใ้หบ้ริการทกุสว่น และทุกระดบั  
      1)  แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และสะอาด  
      2)  ติดป้ายช่ือภาษาไทยหรือภาษาต่างชาติตามความเหมาะสม 
  7.2 ผูใ้หบ้ริการมอีงคค์วามรู้ด้านการสง่เสรมิ ฟื้นฟูสุขภาพและป้องกันโรคที่เก่ียวขอ้งกับการบรกิาร     
เวลเนส สามารถให้คำแนะนำผู้รับบริการได ้
      1)  ผู้ดำเนินการ 
      2)  ผู้ประกอบวิชาชีพ 
      3)  พนักงานผู้ช่วย 
      4)  พนักงานต้อนรับ 
      5)  พนักงานการเงิน 
8. มบีรกิารสง่เสรมิสขุภาพ ฟื้นฟสูขุภาพและป้องกนัโรค  ทีส่อดคลอ้งกบัความหมายของเวลเนส  

 

 

 

 

 

 

 

รายการเกณฑ/์หมวดและหวัขอ้การประเมิน
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การสง่เสริมและสรา้งเสริมสขุภาพ (Health Promotion) 	 ในที่นี้หมายถึง	 “การส่งเสริมสุขภาพ”	 หรือ	

“HEALTH	 PROMOTION”	 หมายถึง	 กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเรียนรู้	 เพ่ิมสมรรถนะในการ

ควบคมุ	และปรบัปรงุสขุภาพตนเอง	ให้เข้าถงึการบรรลซุึง่สขุภาวะอนัสมบรูณ์	โดยให้บคุคลมกีารปฏิบตัแิละการพฒันา

สุขภาพ	 รวมไปถึงจัดการสิ่งแวดล้อม	 และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	 เพื่อให้บรรลุการมีสุขภาพที่ด	ี

ทั้งทางด้านร่างกาย	จิตใจ	สังคม	และปัญญา		ด�ารงชีวิตประจ�าวันอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข	

กิจกรรมส่งเสริม ฟ้ืนฟูสขุภาพและป้องกนัโรค : 	 มีการสาธิตและฝึกปฏิบัติติกิจกรรมเพื่อการส่งเสริม		

ฟื้นฟสูุขภาพและป้องกันโรค	กิจกรรมเพื่อสุขภาพจะต้องมีความหลากหลาย	มีกิจกรรมแปลกใหม่	และหมุนเวียน

ขนาดของหอ้งสขุา	ความกว้างไม่น้อยกว่า	0.90	เมตร	และพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1.20	ตารางเมตร	9

ขนาดต ูห้รอืชัน้วางเส้ือผา้	มีความลึกไม่น้อยกว่า	0.45	เมตร	และกว้างไม่น้อยกว่า	0.90	เมตร	10

ขนาดเตียงนอนในหอ้งพกั	เตียงที่มีขนาดไม่น้อยกว่า	0.9	(3.’)	x	1.90	เมตร	11

ความสงูของเพดาน	ความสูงไม่น้อยกว่า	2.40	เมตร	12

เตียงนวดไทยหรอืพ้ืนยกสงู	มีขนาดไม่น้อยกว่า	1.2	x	2.0	เมตร	เบาะมีขนาดไม่น้อยกว่า	1.0	x	1.8	เมตร	และ

มีที่ว่างระหว่างเตียงหรือที่ว่างระหว่างเบาะนวดห่างกันไม่น้อยกว่า	0.8	เมตร	13

ท่ีพกันกัท่องเท่ียว : ที่พักที่มีไว้ส�าหรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	 หรือผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ	

ซึ่งมสีิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ	ครบถ้วน	ในที่นี้ประกอบด้วย	โรงแรม	และรีสอร์ท		

พ้ืนท่ีท�ากิจกรรมในท่ีพกันกัท่องเท่ียว :	 พื้นที่ออกก�าลังกาย	 พื้นที่ส�าหรับอุปกรณ์ออกก�าลังกาย	 สนามกีฬา

ส�าหรับบุคคลทั่วไป	สนามกีฬาส�าหรับเด็ก/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ	ลานอเนกประสงค์	ที่ออกก�าลังกาย	ลานทางส�าหรับวิ่ง/

เดิน	สระว่ายน�้า	เป็นต้น

พ้ืนท่ีบ�าบดัรกัษา : เพื่อการบ�าบัดรักษาโรค		การท�าหัตถการต่าง	ๆ	การผ่าตัด	ฝังเข็ม	การนวด	เป็นต้น

บรกิารวารบี�าบดั ในสถานประกอบการสปาเพ่ือสขุภาพ : การแช่ตัวในอ่างน�้า	(Bath)	การบริการแช่เท้า	

(Foot	Bath)	การแช่น�้าโอโซน	(Ozone	Bath)	การบริการ	Vichy	Shower	การบริการ	Jet	Shower	หรือ	Scotch	

Hose	การบริการ	Swiss	Shower	การบริการ	 Jacuzzi	 เทคนิคการลอยตัว	 (Isolation	Tank/Flotation)	บริการ	

วัตสึ	(Watsu)	การนวดตัวในน�้า	(Underwater	Pressure	Massage)	อ่างความดันสูง	(Hydrotherapy	Bath	Tub)	

ค�าอธิบายเกณฑก์ารประเมิน

9	-12		อ้างอิง	จากมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว	ประเภทมาตรฐานโรงแรม	(Hotel	Standard)	และรีสอร์ท	(Resort	Standard)
13		อ้างอิง	จากเกณฑ์มาตรฐานรางวัลนวดไทยพรีเมี่ยม	(Nuad	Thai	Premium	Awards	,	NTP	AWARDS)
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การบ�าบัดดว้ยน�้าทะเล (Thalassotherapy)	 การแช่น�้าเกลือแร่และผลิตภัณฑ์จากน�้าพุร้อนและทะเล		

(Balneotherapy)	การออกก�าลังกายในน�้า	(Water	Exercise)	เป็นต้น

ระบบระบายอากาศท่ีดี :  ออกแบบให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี	อาจใช้อุปกรณ์ช่วยในการระบายอากาศ	เช่น	

พัดลมดูดอากาศ	ปล่องระบายควัน	โดยดูแลรักษาให้มีสภาพดีใช้การได้	และมีการท�าความสะอาดสม�่าเสมอ			

ผ ูใ้หบ้รกิารมีความร ูใ้นการสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรคหรอืฟ้ืนฟสูขุภาพ :	ผู้ให้บริการผ่านการอบรม

ในหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง	ได้รับวุฒิบัตร/ใบรับรองเฉพาะด้านของการให้บริการตามที่กฎหมายก�าหนด	มีความรู้

ในการให้บรกิารเฉพาะเรือ่งทีใ่ห้บรกิารอย่างด	ีสามารถอธบิายทฤษฎท่ีีเกีย่วข้องในเฉพาะด้านการบรกิารนัน้ได้	สามารถ

อธิบายผลกระทบทั้งผลดีและข้อควรระวังจากบริการนั้นได้	 สามารถป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้น

ในระหว่างให้บริการหรือภายหลังได้

ผ ูด้�าเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพหรือผ ูด้�าเนินการสปา (Spa Manager) : เป็นผู้ที่ม	ี

หน้าที่ต่อไปนี้	ดูแลร้าน	ควบคุมดูแลผู้ให้บริการ	ดูแลอุปกรณ์	ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง	ๆ 	ให้ได้มาตรฐาน	

ถกูสขุลกัษณะ	ต้องบนัทกึข้อมลูสขุภาพและคดักรองผู้รับบริการ	เพ่ือจัดบริการให้เหมาะสมกับสุขภาพของผู้รับบรกิาร	

และจัดให้มีมาตรการดูแลไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศทั้งกับพนักงานนวดและผู้รับบริการ

พนกังานตอ้นรบั : เป็นผู้ที่มีหน้าที่ต่อไปนี้	ให้ข้อมูลการให้บริการแก่ลูกค้า	รับนัดหมายการใช้บริการ	ท�าประวัติ

ลูกค้า	(Client	Record	Card)	แนะน�าผลิตภัณฑ์	แนะน�าเมนูบริการ	การให้ค�าแนะน�า	ปรึกษา	ด้านการดูแลสุขภาพ	

ข้อห้าม	 ข้อปฏิบัติของแต่ละทรีตเม้นต์	 (Client	 Consultation)	 ติดต่อประสานงานเพื่อให้การให้บริการเป็นไป	

อย่างราบรื่น

ส่ือการเรยีนร ู ้ : สื่อการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพที่แสดงถึงความรู้เฉพาะด้าน	ที่สามารถเข้าใจ	และปฏิบัติได้จริง	

เนื้อหาสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและสังคมในปัจจุบัน	 มีสื่อให้เลือกหลากหลายรูปแบบ	 มีทั้งภาพ	 เสียง		

และค�าอธิบาย		เช่น	ภาพยนตร์	วิดีโอ	(video)	คลิป	อินโฟกราฟิก	(infographic)	โปสเตอร์	(poster)	หนังสือ	(book	

หรือ	E-book)	หรือคิวอาร์โค้ดที่สามารถชมภาพและฟังเสียงได้จากสมาร์ทโฟน
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 1.1 สถานทีต่ั้ง และการเดนิทาง  
1 1) สถานที่ตัง้อยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมกับประเภทของที่พักอย่างมาก (5) 
2 2) การเดินทางปลอดภัยและสะดวก (4) 
 1.2 ป้ายชือ่ หรือสญัลกัษณ ์ 
3 1) มีป้ายช่ือ หรือสัญลักษณ์ของที่พักแสดงอย่างชัดเจน ไม่ชำรุด พร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ทั้งนี ้ป้ายช่ือหลัก

ต้องเป็นภาษาไทยเห็นได้ชัดอยู่ด้านบนหรือด้านบนภาษาต่างประเทศ (8) 
 1.3 สภาพแวดลอ้มและสิง่ก่อสร้างทัว่ไป  
4 1) มีภูมิทัศน ์หรือตกแต่งบริเวณด้านหน้าและโดยรอบทีพั่กอย่างดี สะอาด พร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ที่ (10) 
5 2) สิ่งก่อสร้างทั่วไปอยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย พร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน (10) 
 1.4 ทีจ่อดรถ และบริการ รับ - สง่  
6 1) มีที่จอดรถรบั - ส่งผู้เข้าพัก ปลอดภัย ภายใต้สิ่งปกคลมุ (2) 
7 2) มีการจัดทางสัญจรของรถ และคนเดินเทา้ที่สะดวก ปลอดภัย (3) 
8 3) มีการระบายอากาศทีดี่ (กรณีเป็นอาคารจอดรถ) (3) 
9 4) มีแสงสว่าง และไฟส่องสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน (3) 
10 5) มีที่จอดรถจำนวนไม่น้อยกว่า 20 % ของจำนวนห้องพัก (4) 
 
 2.1 โถงต้อนรบั  

11 1) พืน้ ผนังและเพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี รวมถึงการออกแบบแสง เหมาะสมกับประเภทและ
ระดับของทีพั่ก (5) 

12 2) มีการระบายอากาศที่ดี (3) 
13 3) แยกบริเวณสูบบุหรี ่โดยต้องมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ แสดงอย่างชัดเจน (4) 
14 4) มีพืน้ที่นั่งพักคอยหรือบริการอเนกประสงค์อย่างน้อย 4 ที่นั่ง อยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (4) 
15 5) มี Safety Box (รวมที่จัดไว้ในห้องพัก) ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนห้องพัก (1) 
16 6) มีโทรศัพทท์ี่สามารถโทรทั้งภายในและต่างประเทศ (1) 

ภาคผนวก ก

มาตรฐานท่ีพกัเพ่ือการท่องเท่ียว ประเภทโรงแรม (Hotel Standard) ระดบั 3 ดาว

โดย กรมการท่องเท่ียว   

(ก�าหนดค่าถ่วงน�้าหนักเป็นตัวเลขไว้ด้านหลังของหมวดและตัวชี้วัดไว้ความแตกต่างกันตามความส�าคัญของหมวดและตัวชี้วัด)

ล�าดบั หมวด / เกณฑ ์/ ตวัช้ีวดั

หมวดท่ี 1. สถานท่ีตัง้ สภาพแวดลอ้ม ส่ิงกอ่สรา้งทัว่ไป และท่ีจอดรถ

หมวดท่ี 2. โถงตอ้นรบั หอ้งน�้าสาธารณะ ลิฟท ์และทางสญัจรภายในอาคาร 
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ล�าดบั หมวด / เกณฑ ์/ ตวัช้ีวดั 
17 7) มีระบบสารสนเทศทีม่ปีระสิทธิภาพและทันสมัย (1) 
18 8) มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ และบริการให้ข้อมูลทีน่่าสนใจ และข้อมูลบริเวณรอบทีพั่ก (2) 
19 9) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าพัก (สามารถอยูใ่นส่วนบริการอืน่ก็ได้) (1) 
20 10) มีการแสดงใบอนุญาตใบประกอบธุรกิจโรงแรม (ร.ร.2) ติดไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน (8) 
21 11) มีเอกสารแสดงข้อจำกัดความรับผิดไว้ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนและในห้องพักทุกห้อง (4) 
22 12) มีใบแสดงราคาห้องพักติดไว้ในทีเ่ปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน (8) 
23 13) มีการบันทกึรายการเกีย่วกับผู้พักลงในบตัรทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร. 3) และทะเบียนผู้พัก (ร.ร. 4) ถูกต้อง (4) 
24 14) มีใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการ (4) 

 2.2 ห้องนำ้สาธารณะ (บรเิวณโถงตอ้นรบั)  
25 1) อยู่ในบริเวณ และระยะทีใ่ช้ได้สะดวก ปลอดภัย สะอาด และไม่รบกวนพื้นที่ใช้สอยอืน่ ๆ (3) 
26 2) แยกห้องน้ำชาย - หญิง (2) 
27 3) มีการระบายอากาศทีดี่ (3) 
28 4) มีแสงสว่าง และไฟส่องสว่างเพียงพอ (3) 
29 5) พืน้ อยูใ่นสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น และระบายน้ำได้ดี (2) 
30 6) ผนัง และเพดานอยู่ในสภาพดี และสะอาด (2) 
31 7) ประตูและอุปกรณ์อยู่ในสภาพด ีและสะอาด (1) 
32 8) ขนาดของหอ้งสุขากว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1.20 ตารางเมตร (2) 
33 9) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (2) 
34 10) มีโถส้วมแบบนัง่ราบทีอ่ยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดอย่างน้อย 2 ชุด (2) 
35 11) มีโถปัสสาวะชายที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดอย่างน้อย 2 ชุด (เฉพาะห้องน้ำชาย) (1) 
36 12) มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงาที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดอย่างน้อย 1 ชุด (1) 
37 13) มีสบูใ่นภาชนะทีส่ะอาดบริเวณอ่างล้างมือ (0.5) 
38 14) มีกระดาษชำระในภาชนะที่สะอาดในห้องส้วมทุกห้อง (1) 
39 15) มี Sanitary Bag ในห้องส้วมทุกห้อง (เฉพาะห้องน้ำหญิง) (0.5) 
40 16) มีถังขยะทีส่ะอาดบริเวณอ่างล้างมือและในห้องส้วมทกุห้อง (1) 
41 17) มีห้องนำ้ซึง่มีองค์ประกอบและอุปกรณท์ี่เหมาะสมสำหรับคนพิการอย่างน้อย 1 ห้อง  

     (ยกเว้นโรงแรมที่สร้างกอ่น 2 ก.ย 2548) (4) 
 2.3 ลฟิท ์(กรณทีี่อาคารสงูมากกว่า 4 ช้ัน)  

42 1) อยู่ในบริเวณ และระยะทีใ่ช้ได้สะดวก โถงลิฟท์มีพืน้ที่เพียงพอแก่การใช้งาน (3) 
43 2) ลิฟท์มีจำนวนและขนาดเพียงพอแก่การใช้งาน (3) 
44 3) เป็นลิฟท์ทีม่คีุณภาพอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สะอาดและได้รับการดูแลรักษาอย่าง 

   ถูกต้อง สมำ่เสมอ โดยผู้ชำนาญการ (4) 
45 4) โถงลิฟทม์ีสัญลักษณร์ะบุช้ันทุกชัน้ เห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน (1) 
46 5) โถงลิฟทแ์ละภายในลิฟท์มกีารระบายอากาศที่ดี (2) 
47 6) โถงลิฟทแ์ละภายในลิฟท์มแีสงสว่าง และไฟส่องสว่างเพียงพอ (2) 
48 8) โถงลิฟทแ์ละภายในลิฟท์มขี้อกำหนดเรือ่งความปลอดภัยและคำแนะนำการใช้ลิฟท์แสดงไว้อย่างชัดเจน (2) 
49 9) มีแผงกดลิฟท์สำหรับคนพกิารทั้งด้านหน้าลิฟท์ ภายในลิฟท์ ปุ่มกดใหสู้งจากพ้ืน ระหว่าง 0.90-1.20 เมตร มีอักษร 

   เบรลล์กำกบัไว้ (บังคับใช้กับโรงแรมที่สร้างหลัง 1 ก.ย. 2548 ซึ่งมีจำนวนห้องมากกว่า 100 ห้อง) (2) 
50 10) ภายในลิฟท์มี Emergency Call หรือ Bell (ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ) ที่อยู่ในสภาพ ใช้งานได้ดี (2) 
51 12) มีระบบควบคุมการทำงานของลิฟท์ในกรณีฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าดับขณะใช้ลิฟท์ทีใ่ช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) 
 2.4 ทางสญัจรหลกัภายในอาคาร  

52 1) แยกทางสญัจรหลักของพนักงานออกจากทางสัญจรของผู้เข้าพัก (2) 
53 2) แยกทางเฉพาะสำหรับขนส่งสัมภาระ (2) 
 
 3.1 ทางเดิน หรือระเบยีงนอกห้องพกั (ทกุชั้น)  

54 1) พืน้ ผนัง เพดานและราวระเบียงอยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย มีการตกแต่งพอสมควร (2) 
55 2) ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร (2) 
56 3) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (4) 
57 4) มีการระบายอากาศทีดี่ (กรณีที่เป็น Double Loading Corridor) (2) 
58 5) มีแสงสว่างและมีไฟส่องสว่างเพียงพอ (2) 
59 6) มีแผนผังทางหนีไฟ หรือป้ายทางหนีไฟ และทางออกฉกุเฉินเรืองแสงที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี แสดงไว้ชัดเจน  

   (ยกเว้นกรณเีป็นบ้านพัก) (2) 
60 7) มีไฟแสงสวา่งฉุกเฉินที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (1) 
61 8) มอีุปกรณด์ับเพลิงแบบยกหิว้และกรณีเปน็อาคารสูงเกิน 23 เมตร ต้องมีสายฉีดดับเพลิง ที่ใช้งานได้อย่างมี 

   ประสทิธิภาพเพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (3) 
62 9) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งทีเ่หมาะสม (ยกเว้น ในกรณีที่เป็นอาคาร 

   ที่มี ความสูงน้อยกว่า 12.00 เมตร ให้ใช้ถงัดับเพลิงแบบยกหิ้วแทนได้) (3) 
63 10) มีใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร 1) (3) 
64 11) มี Smoke Detector หรอื Heat Detector ทีใ่ช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่ 

     เหมาะสม (กรณีที่เป็น Double Loading Corridor และอาคารสูงมากกว่า 2 ชัน้) (2) 
65 12) หมายเลขห้องไม่ชำรุด เห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน (2) 
 3.2 ขนาดของห้องพกั  
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   ถูกต้อง สมำ่เสมอ โดยผู้ชำนาญการ (4) 
45 4) โถงลิฟทม์ีสัญลักษณร์ะบุช้ันทุกชัน้ เห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน (1) 
46 5) โถงลิฟทแ์ละภายในลิฟท์มกีารระบายอากาศที่ดี (2) 
47 6) โถงลิฟทแ์ละภายในลิฟท์มแีสงสว่าง และไฟส่องสว่างเพียงพอ (2) 
48 8) โถงลิฟทแ์ละภายในลิฟท์มขี้อกำหนดเรือ่งความปลอดภัยและคำแนะนำการใช้ลิฟท์แสดงไว้อย่างชัดเจน (2) 
49 9) มีแผงกดลิฟท์สำหรับคนพกิารทั้งด้านหน้าลิฟท์ ภายในลิฟท์ ปุ่มกดใหสู้งจากพ้ืน ระหว่าง 0.90-1.20 เมตร มีอักษร 

   เบรลล์กำกบัไว้ (บังคับใช้กับโรงแรมที่สร้างหลัง 1 ก.ย. 2548 ซึ่งมีจำนวนห้องมากกว่า 100 ห้อง) (2) 
50 10) ภายในลิฟท์มี Emergency Call หรือ Bell (ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ) ที่อยู่ในสภาพ ใช้งานได้ดี (2) 
51 12) มีระบบควบคุมการทำงานของลิฟท์ในกรณีฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าดับขณะใช้ลิฟท์ทีใ่ช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) 
 2.4 ทางสญัจรหลกัภายในอาคาร  

52 1) แยกทางสญัจรหลักของพนักงานออกจากทางสัญจรของผู้เข้าพัก (2) 
53 2) แยกทางเฉพาะสำหรับขนส่งสัมภาระ (2) 
 
 3.1 ทางเดิน หรือระเบยีงนอกห้องพกั (ทกุชั้น)  

54 1) พืน้ ผนัง เพดานและราวระเบียงอยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย มีการตกแต่งพอสมควร (2) 
55 2) ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร (2) 
56 3) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (4) 
57 4) มีการระบายอากาศทีดี่ (กรณีที่เป็น Double Loading Corridor) (2) 
58 5) มีแสงสว่างและมีไฟส่องสว่างเพียงพอ (2) 
59 6) มีแผนผังทางหนีไฟ หรือป้ายทางหนีไฟ และทางออกฉกุเฉินเรืองแสงที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี แสดงไว้ชัดเจน  

   (ยกเว้นกรณเีป็นบ้านพัก) (2) 
60 7) มีไฟแสงสวา่งฉุกเฉินที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (1) 
61 8) มอีุปกรณด์ับเพลิงแบบยกหิว้และกรณีเปน็อาคารสูงเกิน 23 เมตร ต้องมีสายฉีดดับเพลิง ที่ใช้งานได้อย่างมี 

   ประสทิธิภาพเพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (3) 
62 9) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งทีเ่หมาะสม (ยกเว้น ในกรณีที่เป็นอาคาร 

   ที่มี ความสูงน้อยกว่า 12.00 เมตร ให้ใช้ถงัดับเพลิงแบบยกหิ้วแทนได้) (3) 
63 10) มีใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร 1) (3) 
64 11) มี Smoke Detector หรอื Heat Detector ทีใ่ช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่ 

     เหมาะสม (กรณีที่เป็น Double Loading Corridor และอาคารสูงมากกว่า 2 ชัน้) (2) 
65 12) หมายเลขห้องไม่ชำรุด เห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน (2) 
 3.2 ขนาดของห้องพกั  

ล�าดบั หมวด / เกณฑ ์/ ตวัช้ีวดั

 
66 1) ไม่น้อยกว่า 22 ตารางเมตร (รวมห้องนำ้) (20) 
 3.3 ความสงูของห้องพกั  

67 1) ไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร (10) 
 3.4 องคป์ระกอบภายในห้องพัก  

68 1) ประตู และอุปกรณ์ทัว่ไปอยู่ในสภาพดี และสะอาด (1) 
69 2) มีโซ่คล้องประตู หรือสิ่งทดแทน ที่อยูใ่นสภาพดี และมปีระสิทธิภาพ (2) 
70 3) มีตาแมว หรือสิง่ทดแทน ทีอ่ยู่ในสภาพดี และมีประสิทธิภาพ (2) 
71 4) มีแผนผังทางหนีไฟหรือป้ายทางหนีไฟเรืองแสง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี แสดงไว้ชัดเจน (2) 
72 5) มีอุปกรณ์ควบคุมการใช้ไฟฟ้าเมือ่ไม่อยู่ในห้องพักที่อยู่ในสภาพดี และมีประสิทธิภาพ (2) 
73 6) มีปลั๊ก สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างน้อย 1 จุด (1) 
74 7) พืน้ อยูใ่นสภาพดี สะอาด (3) 
75 8) ผนัง อยู่ในสภาพดี สะอาด และมีการตกแต่ง (3) 
76 9) เพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด (3) 
77 10) ช่องแสง หน้าต่าง และอุปกรณ์ อยู่ในสภาพดี สะอาด (1) 
78 11) ม่าน อยู่ในสภาพดี และสะอาด เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2) 
79 12) มีการระบายอากาศที่ดี พร้อมระบบปรับอากาศที่อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ สะอาด ไม่มีเสียงรบกวน (3) 
80 13) มีความเป็นส่วนตัว และป้องกันสิ่งรบกวนการพักผ่อนได้อย่างเหมาะสม (3) 
81 14) มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณประตู โต๊ะทำงาน และหัวเตียง (3) 
82 15) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณีที่เป็นอาคารที่สร้าง 

     หลัง พ.ศ. 2535 และสูงมากกว่า 23.00 เมตร) (3) 
83 16) มี Smoke Detector หรอื Heat Detector ทีใ่ชง้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่ 

     เหมาะสม (กรณีที่เป็นอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น) (2) 
84 17) มีห้องพักซึ่งมีองค์ประกอบ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ อย่างน้อย 1 ห้อง (ยกเว้นโรงแรมที่ 

     สร้างก่อน 2 ก.ย. 2548) (4) 
 3.5 เฟอร์นเิจอรใ์นหอ้งพัก  

85 1) มีที่วางสัมภาระอย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพดี (2) 
86 2) มีตูห้รือชั้นวางเสื้อผ้าที่ลึกไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร (2) 
87 3) เตียงมีขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 (3.') x 1.90 เมตร (3) 
88 4) เตียง อยู่ในสภาพดี มีรูปแบบทีเ่หมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2) 
89 5) มีการตกแตง่บริเวณหัวเตียงทีอ่ยู่ในสภาพดี มีรูปแบบเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พกั (2) 
90 6) ที่นอนอยู่ในสภาพดี สะอาด และประกอบด้วยวัสดุที่มคีุณภาพ (4) 

หมวดท่ี 3 หอ้งพกัแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหอ้งน�้า) 
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ล�าดบั หมวด / เกณฑ ์/ ตวัช้ีวดั

 
66 1) ไม่น้อยกว่า 22 ตารางเมตร (รวมห้องนำ้) (20) 
 3.3 ความสงูของห้องพกั  

67 1) ไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร (10) 
 3.4 องคป์ระกอบภายในห้องพัก  

68 1) ประตู และอุปกรณ์ทัว่ไปอยู่ในสภาพดี และสะอาด (1) 
69 2) มีโซ่คล้องประตู หรือสิ่งทดแทน ที่อยูใ่นสภาพดี และมปีระสิทธิภาพ (2) 
70 3) มีตาแมว หรือสิง่ทดแทน ทีอ่ยู่ในสภาพดี และมีประสิทธิภาพ (2) 
71 4) มีแผนผังทางหนีไฟหรือป้ายทางหนีไฟเรืองแสง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี แสดงไว้ชัดเจน (2) 
72 5) มีอุปกรณ์ควบคุมการใช้ไฟฟ้าเมือ่ไม่อยู่ในห้องพักที่อยู่ในสภาพดี และมีประสิทธิภาพ (2) 
73 6) มีปลั๊ก สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างน้อย 1 จุด (1) 
74 7) พืน้ อยูใ่นสภาพดี สะอาด (3) 
75 8) ผนัง อยู่ในสภาพดี สะอาด และมีการตกแต่ง (3) 
76 9) เพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด (3) 
77 10) ช่องแสง หน้าต่าง และอุปกรณ์ อยู่ในสภาพดี สะอาด (1) 
78 11) ม่าน อยู่ในสภาพดี และสะอาด เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2) 
79 12) มีการระบายอากาศที่ดี พร้อมระบบปรับอากาศที่อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ สะอาด ไม่มีเสียงรบกวน (3) 
80 13) มีความเป็นส่วนตัว และป้องกันสิ่งรบกวนการพักผ่อนได้อย่างเหมาะสม (3) 
81 14) มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณประตู โต๊ะทำงาน และหัวเตียง (3) 
82 15) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณีที่เป็นอาคารที่สร้าง 

     หลัง พ.ศ. 2535 และสูงมากกว่า 23.00 เมตร) (3) 
83 16) มี Smoke Detector หรอื Heat Detector ทีใ่ชง้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่ 

     เหมาะสม (กรณีที่เป็นอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น) (2) 
84 17) มีห้องพักซึ่งมีองค์ประกอบ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ อย่างน้อย 1 ห้อง (ยกเว้นโรงแรมที่ 

     สร้างก่อน 2 ก.ย. 2548) (4) 
 3.5 เฟอร์นเิจอรใ์นหอ้งพัก  

85 1) มีที่วางสัมภาระอย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพดี (2) 
86 2) มีตูห้รือชั้นวางเสื้อผ้าที่ลึกไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร (2) 
87 3) เตียงมีขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 (3.') x 1.90 เมตร (3) 
88 4) เตียง อยู่ในสภาพดี มีรูปแบบทีเ่หมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2) 
89 5) มีการตกแตง่บริเวณหัวเตียงทีอ่ยู่ในสภาพดี มีรูปแบบเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พกั (2) 
90 6) ที่นอนอยู่ในสภาพดี สะอาด และประกอบด้วยวัสดุที่มคีุณภาพ (4) 
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ล�าดบั หมวด / เกณฑ ์/ ตวัช้ีวดั  
91 7) มีโต๊ะเครื่องแป้งและเก้าอี้ พร้อมกระจกเงาสำหรับแต่งหน้าที่อยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของ 

   ที่พัก ทั้งนี้สามารถใช้ทดแทนโต๊ะทำงานได้ (2) 
 3.6 เครือ่งใชไ้ฟฟา้ในหอ้งพกั  

92 1) มีโทรทัศน์ส ีขนาดไม่น้อยกว่า 14 น้ิว ทีอ่ยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (3) 
93 2) มีตู้เย็น ขนาดไม่เล็กกว่า 2 คิว ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดไม่น้อยกว่า 50 % ของห้องพัก (3) 
94 3) มีโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อภายใน โทรทางไกล ทั้งในและต่างประเทศได้โดยตรง หรือผ่านโอเปอร์เรเตอร ์(2) 
95 4) มีป้ายหรือสวิทซ์ไฟ “ห้ามรบกวน” และ “ขอให้มาทำความสะอาด” (0.5) 
96 5) มีเมนูอาหาร Room Service (1) 
97 6) มีคำอธิบายการใช้โทรศัพท์ และหมายเลขโทรศัพท ์(1) 
98 7) มีหมอนและหมอนเสริมทีอ่ยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่น้อยกว่า 2 ใบ (2) 
99 8) มีผ้าปูเตียงที่อยูใ่นสภาพดี และสะอาด (1) 
100 9) มีแฟ้มเครื่องเขียนที่ประกอบไปด้วยกระดาษ และปากกา หรือดินสอ (1) 
101 10) มีน้ำดืม่บรกิารฟรี 2 ขวด (1) 
102 11) มีแก้วนำ้ที่สะอาด 2 ใบ (1) 
103 12) มีถังขยะทีส่ะอาด (1) 

 3.7 ห้องนำ้ในห้องพกั  
104 1) ประตู หรือทางเข้า และอุปกรณ์อยู่ในสภาพดี และสะอาด (0.5) 
105 2) มีการระบายอากาศทีดี่ มีประสิทธิภาพ สะอาด และไม่มีเสียงรบกวน (3) 
106 3) มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ (3) 
107 4) พืน้ อยูใ่นสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น และระบายน้ำได้ดี (4) 
108 5) ผนัง อยู่ในสภาพดี และสะอาด (3) 
109 6) เพดาน อยู่ในสภาพดี และสะอาด (3) 
110 7) ห้องสุขาขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 1.20 ตารางเมตร และห้องน้ำเมื่อรวมพ้ืนที่ใช ้

   งานทุกส่วนแล้ว ต้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2.50 ตารางเมตร (2) 
111 8) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (4) 
112 9) มีฝักบัวอาบน้ำ หรืออ่างอาบน้ำ และอุปกรณ์ พร้อมม่าน หรือผนังกั้นทีอ่ยู่ในสภาพดี สะอาด มีรูปแบบที่เหมาะสม 

   กับประเภทและระดับของที่พัก (3) 
113 10) มียางกันลืน่ในอ่างอาบน้ำ หรือสิง่ทดแทนที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด (1) 
114 11) มีระบบควบคุมอุณหภูมินำ้ที่อยู่ในสภาพดี มีประสิทธภิาพ และปลอดภัย (2) 
115 12) มีไดร์เป่าผมทีใ่ช้งานได้ดหีรือขอยืมได้จากที่พัก (0.5) 
116 13) มีพืน้ทีแ่หง้สำหรับแต่งตัว (1) 
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ล�าดบั หมวด / เกณฑ ์/ ตวัช้ีวดั 
117 14) มีโถส้วมแบบนัง่ราบทีอ่ยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเสียงเบา (2) 
118 15) มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงา ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาด (1) 
119 16) มีราวพาดผ้าเช็ดตัวอยู่ในตำแหน่งทีไ่ม่เปียกนำ้ (0.5) 
120 17) มีผ้าเช็ดตัวผืนใหญท่ี่อยู่ในสภาพด ีและสะอาด 2 ผืน (3) 
121 18) มีผ้าเช็ดหน้าทีอ่ยู่ในสภาพด ีและสะอาด 2 ผืน (2) 
122 19) มีผ้าเช็ดเทา้ทีอ่ยู่ในสภาพด ีและสะอาด (0.5) 
123 20) มีกระดาษชำระในภาชนะที่สะอาด ไม่เปียกน้ำ (1) 
124 21) มี Sanitary Bag (0.5) 
125 22) มีหมวกคลุมอาบน้ำที่สะอาด (1) 
126 23) มีแก้วนำ้ที่สะอาด 2 ใบ (0.5) 
127 24) มีสบู ่2 กอ้น หรือสบู่เหลวในภาชนะที่สะอาด นำ้ไม่ขัง (1) 
128 25) มีแชมพูสระผม ในภาชนะทีส่ะอาด 1 ชดุ (0.5) 
129 26) มีถังขยะทีส่ะอาด (1) 

  
 5.1 ห้องอาหาร  

130 1) พืน้ ผนัง และเพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก รวมถึง 
    การออกแบบแสง และระบบเสียง (4) 

131 2) มีการระบายอากาศทีดี่ (3) 
132 3) มีสัญลักษณห์้ามสูบบุหรีแ่สดงไวช้ัดเจน (4) 
133 4) มเีค้าเตอร์เครื่องดื่มที่ตกแต่งอย่างดีเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2) 
134 5) เฟอร์นิเจอรอ์ยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2) 
135 6) ภาชนะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ครบถ้วน อยู่ในสภาพดี สะอาด เหมาะสมกับประเภท และระดับพนักงานของที่พัก  

   กรณีที่เป็นบฟุเฟ่ต์ มีภาชนะ และอุปกรณเ์ตรียมไว้อย่างเพียงพอตลอดเวลา (2) 
136 7) กรณีที่เป็นอาหารจานร้อน ต้องมีจานรองให้เสมอ (0.5) 
137 8) มีผ้าปูโต๊ะ หรือทีร่องจานทีส่ะอาด เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (0.5) 
138 9) มีผ้าหรือกระดาษเช็ดปากในภาชนะที่สะอาด เหมาะสมกับระดับของที่พัก (0.5) 
139 10) มีรายการอาหาร และเครือ่งดืม่ที่มรีายละเอียดและราคาแสดงอย่างชัดเจน (0.5) 
140 11) อาหารและเครื่องดืม่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย และมรีสชาติอร่อยกรณีที่เป็นบุฟเฟ่ต์ มีอาหารและเครื่องดืม่เตรียม 

     ไว้อย่างเพียงพอตลอดเวลา (5) 
141 12) มีการจัดวางและตกแต่งอาหาร และเครื่องดืม่อย่างสวยงาม (1) 
142 13) มโีทรศัพทไ์ว้บริการ (0.5) 

หมวดท่ี 5 หอ้งอาหาร คอฟฟ่ีชอป บาร ์และครวั 
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ล�าดบั หมวด / เกณฑ ์/ ตวัช้ีวดั  
 5.2 คอฟฟี่ชอป  

143 1) มคีอฟฟ่ีชอปหือจัดคอฟฟี่ชอปไว้รวมกับห้องอาหารและมีการตกแต่งพอสมควร (3) 
144 2) มีการระบายอากาศที่ม ี(3) 
145 3) เฟอร์นิเจอรอ์ยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2) 
146 4) ภาชนะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพดี สะอาด เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2) 
147 5) มีรายการอาหารและเครือ่งดืม่ที่มรีายละเอียด และราคาแสดงอย่างชัดเจน (1) 
148 6) อาหารและเครื่องดืม่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย และมีรสชาติอร่อย (4) 

 5.4 ห้องครวั  
149 1) อยู่ในบริเวณและระยะทีส่ามารถบริการพืน้ที่รับประทานอาหารได้อย่างสะดวกและไม่รบกวนพื้นที่ใช้สอยอ่ืน ๆ (3) 
150 2) มีเส้นทางขนส่งวัตถุดิบและขยะที่สะดวก ถูกสุขอนามัย และแยกจากทางสัญจรของผู้ใช้บริการ (2) 
151 3) ทางเข้า - ออก และช่องระบายอากาศอยู่ในสภาพดี สะอาด สามารถป้องกันแมลง และสัตว์พาหะต่าง ๆ ได้อยา่งมี 

   ประสทิธิภาพ (2) 
152 4) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (2) 
153 5) พืน้ อยูใ่นสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น ระบายน้ำได้ดี ทำความสะอาดง่าย (6) 
154 6) ผนังและเพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด ทำความสะอาดง่าย (3) 
155 7) มีการระบายอากาศทีดี่ มีประสิทธิภาพ และสะอาด (โดยเฉพาะบริเวณเตา) (3) 
156 8) มีการป้องกันควัน กลิ่น เสยีงและความร้อนได้ดี ระหว่างห้องครัว และพืน้ที่รับประทานอาหาร (2) 
157 9) มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ (3) 
158 10) มีพืน้ที่เกบ็วัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ถูกสุขอนามัย (1) 
159 11) มีพืน้ที่ครวัอาหารจานร้อน และอาหารจานเย็นแยกจากกันอย่างเหมาะสม (1) 
160 12) ภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ มคีุณภาพเหมาะสมกับระดับของที่พัก อยู่ในสภาพดี สะอาด และจัดวางในตำแหน่ง 

     ทีใ่ช้งานได้สะดวก เป็นระเบียบ ปลอดภัย (3) 
161 13) มีการจัดการกับขยะและไขมัน มีประสทิธิภาพ ถูกสุขอนามัย (4) 
162 14) มีข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยและคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ทีจำเป็น แสดงไว้อย่างชัดเจน (2) 
163 15) มีป้ายทางหนีไฟหรือป้ายทางออกฉุกเฉินเรืองแสงที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี แสดงไว้ชัดเจน (4) 
164 16) มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (1) 
165 17) มีอุปกรณด์ับเพลิงแบบยกหิ้ว และกรณทีี่เป็นอาคารสูงเกิน 23 เมตร ต้องมีสายฉีดดับเพลิงที่ใช้งานได้อย่างมี 

     ประสทิธิภาพเพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ถ้าเป็นครัวปิดต้องติดตัง้ถังดับเพลิงที่เหมาะสมกับไฟที่เกดิ 
     จากนำ้มันที่ติดไฟยาก เช่น น้ำมันทำอาหาร น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ติดไฟ (ไฟประเภท K) และไฟทีเ่กดิจากเชือ้เพลิง 
     ทีม่ลีักษณะเป็นของเหลว เช่น น้ำมันทุกชนิดและก๊าซทีติ่ดไฟ (ไฟประเภท B) (3) 

166 18) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณีที่เป็นอาคารที่ที่สร้าง 
     หลัง พ.ศ. 2535 และสูงกว่า 23.00 เมตร) (3) 



เกณฑ์การประเมิน  ศูนย์เวลเนส42

ล�าดบั หมวด / เกณฑ ์/ ตวัช้ีวดั 
167 19) มี Smoke Detector หรอื Heat Detector และ Gas Detector ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และ 

     อยู่ในตำแหน่งทีเ่หมาะสม (กรณีทีห่้องครัวอยู่ในอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น) (2) 
168 20 เป็นพ้ืนที่ปลอดบุหรี ่โดยมีสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ แสดงไว้อย่างชัดเจน (4) 
169 21) มีชุดปฐมพยาบาล (First Aid) (2) 

                                                                   
 8.1 พนกังานทกุส่วน และทกุระดับ  

170 1) แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และสะอาด (2) 
171 2) ติดป้ายช่ือภาษาไทยหรือภาษาต่างชาติตามความเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (1) 
172 3) มีบุคลิก มารยาท อัธยาศัยทีดี่ และเป็นมิตร (2) 
173 4) สื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดีและสามารถสื่อสารภาษาต่างชาติได้ตามความเหมาะสมกับหน้าที่ ประเภทและ 

   ระดับของทีพ่ัก (2) 
174 5) สามารถใหข้้อมูลและความช่วยเหลือได้ตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ (3) 

 8.2 กลุม่ Doorman, Porter  
175 1) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดี และเป็นมติร (0.5) 
176 2) ขนสัมภาระของผู้เข้าพักวางไว้บนทีว่างอย่างครบถ้วนเป็นระเบียบ และนำส่งจนถึงห้องพัก (1) 
177 3) กล่าวทักทายอย่างเหมาะสม บอกแผนกของผู้รับสาย พร้อมยืนยันจำนวนสัมภาระ (0.5) 
178 4) ขนสัมภาระของผู้เข้าพักวางไว้บนที่วางอย่างครบถ้วน เป็นระเบียบ และนำส่งจนถึงรถ (1) 
179 5) กล่าวขอบคุณ และอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดภิาพ (0.5) 

 8.3 กลุม่ Check in, Rooming the Guest, Check out  
180 1) ต้อนรับผู้เขา้พักภายใน 1 นาที (1) 
181 2) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดีและเป็นมิตร (0.5) 
182 3) ใช้เวลา Check in ภายใน 5 นาท ี(3) 
183 4) ชีแ้จงการใช้อุปกรณ์ในห้องพัก เช่น อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และโทรทัศน์ (1) 
184 5) ใช้เวลา Check out ภายใน 10 นาที (3) 
185 6) กล่าวขอบคุณที่มาใช้บริการ (0.5) 

 8.4 กลุม่ Guest Service  
186 1) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดี และเป็นมติร (0.5) 
187 2) กล่าวทักทายอย่างเหมาะสม บอกแผนกของผู้รับสาย (0.5) 
188 3) มีบริการใหข้้อมูลเกีย่วกับสถานที่น่าสนใจรอบ ๆ ที่พัก สามารถแนะนำเส้นทาง ช่วยจัดการเดินทางให้แกผู่้เข้าพัก 

    ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เช่น เที่ยวบิน แท็กซี่ รถเช่า เรือ และทัวร์ตา่ง ๆ (2) 
189 4) มีบริการโทรปลุกผู้เข้าพักตามเวลาที่นัดหมายภายใน 5 นาที (1) 

หมวดท่ี 8 บคุลากร และการบรกิาร 
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หมวดท่ี 9 ระบบความปลอดภยัในพ้ืนท่ีทัว่ไป 

ล�าดบั หมวด / เกณฑ ์/ ตวัช้ีวดั 
 8.5 กลุม่อาหารเช้าและบุฟเฟ่  

190 1) ต้อนรับผูใ้ช้บริการภายใน 1 นาที (1) 
191 2) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ด ีและเป็นมติร (0.5) 
192 3) กล่าวขอบคุณที่มาใช้บริการ (0.5) 

 8.6 กลุม่หอ้งอาหาร 
193 1) ต้อนรับผู้ใช้บริการภายใน 1 นาที (1) 
194 2) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดีและเป็นมิตร (0.5) 
195 3) ถามว่าเป็นโต๊ะจองหรือไม่ และจะมีผู้ร่วมรับประทานจำนวนเท่าใด (0.5) 
196 4) กล่าวขอบคุณที่มาใช้บริการ (0.5) 

 
 9.1 ระบบความปลอดภยัดา้นอัคคภียั  

197 1) มีระบบการเดินสายไฟ และติดตั้ง อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และได้รับการดูแล (4) 
198 2) มีการป้องกันเชือ้เพลิง เช่น น้ำมัน และก๊าซที่สะสมไว้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย (3) 
199 3) มีแผนผังทางหนีไฟ และป้ายทางออกฉุกเฉินเรืองแสงทีใ่ช้งานได้ดี แสดงชัดเจน (3) 
200 4) มีไฟแสงสวา่งฉุกเฉินที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ติดต้ังไว้ในจุดที่จำเป็น (2) 
201 5) มีเส้นทางหนีไฟและบันไดหนีไฟซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม มีการระบายอากาศ  

    และแสงสวา่งอย่างเพียงพอ สามารถนำไปสู่พื้นที่ปลอดภัยได้โดยสวัสดิภาพและได้รับการดูแลรักษาอยู่เสมอ (กรณี 
   ที่เป็นอาคารสูงมากกว่า 4 ชัน้) (4) 

202 6) มีลิฟท์ดับเพลิงซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม วัสดุอุปกรณ์ครบถ้วนมีการระบาย 
   อากาศ และแสงสว่างอย่างเพียงพอ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้รับการดูแลรักษา 
   อย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ โดยผู้ชำนาญการ (กรณีทีเ่ป็นอาคารที่สร้างหลัง พ.ศ. 2535 และสูงมากกว่า 23.00 เมตร) (4) 

203 7) กรณีเป็นอาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร ต้องมีเครื่องดับเพลิงแบบยกหิว้ กรณีเป็นอาคารสูงเกิน 23 เมตร ต้องมีเครื่อง 
   ดับเพลิงแบบยกหิว้ และสายฉีดนำ้ดับเพลิง ทั้งนี้ ต้องมีจำนวนเพียงพอและมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน ติดต้ังอยู่ใน 
   ตำแหน่งที่เหมาะสม (3) 

204 8) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งทีเ่หมาะสม (กรณีที่เป็นอาคารทีส่ร้างหลัง 
   พ.ศ. 2535 และสูงมากกวา่ 23.00 เมตร) (3) 

205 9) มี Smoke Detector หรอื Heat Detector ทีใ่ช้งานได้ดีจำนวนเพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณทีี่ 
   เป็นอาคารสงูมากกว่า 2 ชั้น) (3) 

 9.2 ระบบความปลอดภัยทั่วไป  
206 1) มีระบบตรวจเช็คความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถสังเกตการณ์ หรือบันทึกภาพบริเวณทางเข้าออก และ 

   จุดสำคัญ ๆ ตลอด 24 ชัว่โมง (3) 
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หมวดท่ี 10 ทรพัยากร และชมุชนแวดลอ้ม  

ล�าดบั หมวด / เกณฑ ์/ ตวัช้ีวดั  
207 2) มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทีม่ีประสิทธิภาพและน้ำมันสำรองพร้อมใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง (2) 
208 3) มีการสำรองนำ้ใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นได้ไม่น้อยกว่า 1 วนั (ทั้งน้ี สามารถใช้เป็นน้ำสำหรับดับเพลิงได้ในปริมาณที ่

   เหมาะสม) (3) 
209 4) มรีะบบสื่อสาร เพือ่ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังเครือข่ายต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ (2) 
210 5) มีแผนป้องกันภัย เตือนภัย และระงับภัยต่าง ๆ ที่ผ่านการทดลอง และฝึกซ้อมอยู่เสมอ (2) 
211 6) สถานที่ทำงานทีม่ลีูกจ้างต้ังแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องมีชุดปฐมพยาบาล (4) 

- สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างต้ังแต่ 200 คนขึน้ไป ต้องมีชุดปฐมพยาบาล ห้องพยาบาลพร้อมเตียง 1 เตียง พยาบาล 
  ประจำ 1 คน แพทย์ 1 คน เพือ่ตรวจรักษาเป็นครั้งคราว (4) 
- สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างต้ังแต่ 1,000 คนขึ้นไปต้องมีชุดปฐมพยาบาล ห้องพยาบาล พร้อมเตียง 2 เตียง พยาบาล 
  ประจำ 2 คน แพทย์ 2 คน ประจำในเวลากำหนดในช่วงของเวลาทำงาน อย่างน้อย 2 ชม. พร้อมพาหนะใช้งาน ใน 
  การนำส่งสถานพยาบาล (4) 

  
 10.1 ด้านสิง่แวดลอ้ม ทรัพยากร และพลงังาน  

212 1) มีแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันภาวะโลกร้อน และการประหยัดพลังงาน (2) 
213 2) มีการจัดการกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ และมีประสิทธิภาพ (4) 
214 3) มีการจัดการน้ำเสียอย่างถูกสุขลักษณะ และมีประสทิธิภาพ (4) 
215 4) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และมีประสทิธิภาพ เช่น น้ำ น้ำมัน กา๊ซ ไฟฟ้า กระดาษ พลาสติค แก้ว ผ้าและของใช้ 

    สิ้นเปลืองต่าง ๆ (3) 
216 5) ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทีสนับสนุนการประหยัดพลังงาน และเชื้อเพลิงต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและม ี

    ประสิทธิภาพ (2) 
217 6) ไมส่นับสนนุกิจกรรมสันทนาการที่เป็นการรบกวน และทำลายสิง่แวดล้อม (2) 
218 7) รณรงค์ให้พนักงาน และผู้เข้าพักใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า (2) 

 10.2 ด้านชุมชน สงัคมและสทิธิมนุษยชน  
219 1) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เช่น การตกแต่ง การแต่งกาย อาหาร หัตถกรรมและการละเล่นต่าง ๆ (2) 
220 2) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและชุมชน เช่น OTOP ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแมบ่้านต่าง ๆ (1) 
221 3) เคารพในความแตกต่างทางเชือ้ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และให้การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันแก่ทกุเพศ ทุกวัย และ 

    ทุกสถานภาพ (3) 
222 4) ไมส่นับสนนุการค้าประเวณีและสิ่งผิดกฎหมายอ่ืน ๆ (2) 
223 5) มีการประกันความเสียหายต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามทีก่ฎหมายกำหนด (ทั้งนี้ พจิารณาจาก 

    เอกสารสำเนาประกนัความเสียหายต่าง ๆ) (2) 
 
 11.1 ด้านสนับสนนุการบรกิาร  
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หมวดท่ี 12 คณุลกัษณะเสรมิอ่ืน ๆ (1)  

หมวดท่ี 11 สว่นของพนกังาน (1.5)  

ล�าดบั หมวด / เกณฑ ์/ ตวัช้ีวดั

  
224 1) มีพื้นที่ล็อคเกอร์แยกชาย - หญิง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และเพียงพอแก่การใช้งาน (3) 
225 2) มีห้องสุขาแยกชาย - หญิง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเพียงพอแก่การใช้งาน (3) 
226 3) มีห้องอาบนำ้แยกชาย - หญิง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเพียงพอแก่การใช้งาน (1) 
227 4) มีพืน้ที่รับประทานอาหาร ทีอ่ยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเพียงพอแก่การใช้งาน (2) 

 11.2 ด้านสง่เสรมิสวสัดิการ  
228 1) มีการประกันสังคมให้แก่พนักงานทุกระดับ (3) 
229 2) ไมล่ะเมิดกฎหมายแรงงาน เช่น สตรีมีครรภ์ การจ้างแรงงานเด็ก และคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย (3) 

 
 12.1 กจิกรรมเสรมิ 
 12.2 การเป็นทีย่อมรบัของบุคคล และองคก์รภายนอก  

230 1) ได้รับการรับรอง หรือรางวัลด้านต่าง ๆ จากองค์กรที่เกี่ยวข้อง และมีมาตรฐานระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 รางวัล (3) 
 12.3 สวสัดิการเสรมิสำหรบัพนกังาน ม ี2 ตัวช้ีวัด 

231 1) มีสวัสดิการด้านการเงินให้อย่างน้อย 1 ประเภท เช่น เงินค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร (2) 
232 2) มีสวัสดิการด้านอืน่ ๆ ให้อย่างน้อย 2 ประเภท เช่น ที่พัก อาหาร รถรับ - ส่ง (2) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
207 2) มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทีม่ีประสิทธิภาพและน้ำมันสำรองพร้อมใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง (2) 
208 3) มีการสำรองนำ้ใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นได้ไม่น้อยกว่า 1 วนั (ทั้งน้ี สามารถใช้เป็นน้ำสำหรับดับเพลิงได้ในปริมาณที ่

   เหมาะสม) (3) 
209 4) มรีะบบสื่อสาร เพือ่ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังเครือข่ายต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ (2) 
210 5) มีแผนป้องกันภัย เตือนภัย และระงับภัยต่าง ๆ ที่ผ่านการทดลอง และฝึกซ้อมอยู่เสมอ (2) 
211 6) สถานที่ทำงานทีม่ลีูกจ้างต้ังแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องมีชุดปฐมพยาบาล (4) 

- สถานที่ทำงานทีม่ลีูกจ้างต้ังแต่ 200 คนขึน้ไป ต้องมีชุดปฐมพยาบาล ห้องพยาบาลพร้อมเตียง 1 เตียง พยาบาล 
  ประจำ 1 คน แพทย์ 1 คน เพือ่ตรวจรักษาเป็นครั้งคราว (4) 
- สถานที่ทำงานทีม่ลีูกจ้างต้ังแต่ 1,000 คนขึ้นไปต้องมีชุดปฐมพยาบาล ห้องพยาบาล พร้อมเตียง 2 เตียง พยาบาล 
  ประจำ 2 คน แพทย์ 2 คน ประจำในเวลากำหนดในช่วงของเวลาทำงาน อย่างน้อย 2 ชม. พร้อมพาหนะใช้งาน ใน 
  การนำส่งสถานพยาบาล (4) 

  
 10.1 ด้านสิง่แวดลอ้ม ทรัพยากร และพลงังาน  

212 1) มีแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันภาวะโลกร้อน และการประหยัดพลังงาน (2) 
213 2) มีการจัดการกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ และมีประสิทธิภาพ (4) 
214 3) มีการจัดการน้ำเสียอย่างถูกสุขลักษณะ และมีประสทิธิภาพ (4) 
215 4) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และมีประสทิธิภาพ เช่น น้ำ น้ำมัน กา๊ซ ไฟฟ้า กระดาษ พลาสติค แก้ว ผ้าและของใช้ 

    สิ้นเปลืองต่าง ๆ (3) 
216 5) ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทีสนับสนุนการประหยัดพลังงาน และเชื้อเพลิงต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและม ี

    ประสิทธิภาพ (2) 
217 6) ไมส่นับสนนุกิจกรรมสันทนาการที่เป็นการรบกวน และทำลายสิง่แวดล้อม (2) 
218 7) รณรงค์ให้พนักงาน และผู้เข้าพักใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า (2) 

 10.2 ด้านชุมชน สงัคมและสทิธิมนุษยชน  
219 1) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เช่น การตกแต่ง การแต่งกาย อาหาร หัตถกรรมและการละเล่นต่าง ๆ (2) 
220 2) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและชุมชน เช่น OTOP ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแมบ่้านต่าง ๆ (1) 
221 3) เคารพในความแตกต่างทางเชือ้ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และให้การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันแก่ทกุเพศ ทุกวัย และ 

    ทุกสถานภาพ (3) 
222 4) ไมส่นับสนนุการค้าประเวณีและสิ่งผิดกฎหมายอ่ืน ๆ (2) 
223 5) มีการประกันความเสียหายต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามทีก่ฎหมายกำหนด (ทั้งนี้ พจิารณาจาก 

    เอกสารสำเนาประกนัความเสียหายต่าง ๆ) (2) 
 
 11.1 ด้านสนับสนนุการบรกิาร  
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มาตรฐานท่ีพกัเพ่ือการท่องเท่ียว ประเภทสถานพกัตากอากาศ (รสีอรท์) ระดบั 3 ดาว

โดย กรมการท่องเท่ียว   

(ก�าหนดค่าถ่วงน�้าหนักเป็นตัวเลขไว้ด้านหลังของหมวดและตัวชี้วัดไว้ความแตกต่างกันตามความส�าคัญของหมวดและตัวชี้วัด)

	

ล�าดบั หมวด / เกณฑ ์/ ตวัช้ีวดั

หมวดท่ี 1 สถานท่ีตัง้ สภาพแวดลอ้ม ส่ิงกอ่สรา้งทัว่ไป และท่ีจอดรถ 

หมวดท่ี 2 โถงตอ้นรบั หอ้งน�้าสาธารณะ ลิฟท ์และทางสญัจรภายในอาคาร 

  
   
 1.1 สถานทีต่ั้ง และการเดนิทาง  
1 1) สถานที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับประเภทของที่พักอย่างมาก (5) 
2 2) การเดินทางปลอดภัยและสะดวก (4) 
 1.2 ป้ายชื่อ หรือสญัลกัษณ ์ 
3 1) มีป้ายช่ือ หรือสัญลักษณ์ของที่พักแสดงอย่างชัดเจน ไม่ชำรุด พร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ทั้งน้ี ป้ายช่ือหลักต้อง

เป็นภาษาไทยเห็นได้ชัดอยู่ด้านบนหรือด้านบนภาษาต่างประเทศ (8) 
 1.3 สภาพแวดลอ้มและสิง่ก่อสร้างทัว่ไป  
4 1) มีภูมิทัศน ์หรือตกแต่งบริเวณด้านหน้าและโดยรอบที่พักอย่างดี สะอาด พร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ที่ (10) 
5 2) สิ่งก่อสร้างทั่วไปอยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย พร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน (10) 
 1.4 ทีจ่อดรถ และบริการ รับ - สง่  
6 1) มีที่จอดรถรบั - ส่งผู้เข้าพัก ปลอดภัย ภายใต้สิ่งปกคลมุ (2) 
7 2) มีการจัดทางสัญจรของรถ และคนเดินเทา้ที่สะดวก ปลอดภัย (3) 
8 3) มีการระบายอากาศที่ดี (กรณีเป็นอาคารจอดรถ) (3) 
9 4) มีแสงสว่าง และไฟส่องสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน (3) 
10 5) มีที่จอดรถจำนวนไม่น้อยกว่า 20 % ของจำนวนห้องพัก (4) 
    
 2.1 โถงต้อนรบั  

11 1) พื้น ผนังและเพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี รวมถึงการออกแบบแสง เหมาะสมกับประเภทและระดับ
ของที่พัก (5) 

12 2) มีการระบายอากาศที่ดี (3) 
13 3) แยกบริเวณสูบบุหรี ่โดยต้องมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ แสดงอย่างชัดเจน (4) 
14 4) มีพื้นที่นั่งพักคอย หรือบรกิารอเนกประสงค์อย่างน้อย 4 ที่นั่ง ที่อยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (4) 
15 5) มี Safety Box (รวมที่จัดไว้ในห้องพัก) ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนห้องพัก (1) 
16 6) มีโทรศัพทท์ี่สามารถโทรทั้งภายในและต่างประเทศ (1) 
17 7) มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย (1) 
18 8) มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ และบริการให้ข้อมูลที่น่าสนใจ และข้อมูลบริเวณรอบที่พัก (2) 
19 9) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าพัก (สามารถอยูใ่นส่วนบริการอื่นก็ได้) (1) 
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ล�าดบั หมวด / เกณฑ ์/ ตวัช้ีวดั  
20 10) มีการแสดงใบอนุญาตใบประกอบธุรกิจโรงแรม (ร.ร.2) ติดไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน (8) 
21 11) มีเอกสารแสดงข้อจำกัดความรับผิดไว้ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนและในห้องพักทุกห้อง (4) 
22 12) มีใบแสดงราคาห้องพักติดไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน (8) 
23 13) มีการบันทกึรายการเกี่ยวกับผู้พักลงในบตัรทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร. 3) และทะเบียนผู้พัก (ร.ร. 4) ถูกต้อง (4) 
24 14) มีใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการ (4) 

 2.2 ห้องนำ้สาธารณะ (บริเวณโถงตอ้นรบั)  
25 1) อยู่ในบริเวณ และระยะทีใ่ช้ได้สะดวก ปลอดภัย สะอาด และไม่รบกวนพื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ (3) 
26 2) แยกห้องน้ำชาย - หญิง (2) 
27 3) มีการระบายอากาศที่ดี (3) 
28 4) มีแสงสว่าง และไฟส่องสว่างเพียงพอ (3) 
29 5) พื้น อยูใ่นสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น และระบายน้ำได้ดี (2) 
30 6) ผนัง และเพดานอยู่ในสภาพดี และสะอาด (2) 
31 7) ประตูและอุปกรณ์อยู่ในสภาพดี และสะอาด (1) 
32 8) ขนาดของหอ้งสุขากว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1.20 ตารางเมตร (2) 
33 9) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (2) 
34 10) มีโถส้วมแบบนั่งราบที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดอย่างน้อย 2 ชุด (2) 
35 11) มีโถปัสสาวะชายที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดอย่างน้อย 2 ชุด (เฉพาะห้องน้ำชาย) (1) 
36 12) มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงาที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดอย่างน้อย 1 ชุด (1) 
37 13) มีสบูใ่นภาชนะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือ (0.5) 
38 14) มีกระดาษชำระในภาชนะที่สะอาดในห้องส้วมทุกห้อง (1) 
39 15) มี Sanitary Bag ในห้องส้วมทุกห้อง (เฉพาะห้องน้ำหญิง) (0.5) 
40 16) มีถังขยะทีส่ะอาดบริเวณอ่างล้างมือและในห้องส้วมทุกห้อง (1) 
41 17) มีห้องน้ำซึ่งมีองค์ประกอบและอุปกรณท์ี่เหมาะสมสำหรับคนพิการอย่างน้อย 1 ห้อง (ยกเว้นโรงแรมทีส่ร้างก่อน 2 ก.ย 

     2548) (4) 
 2.3 ลฟิท ์(กรณทีีอ่าคารสงูมากกว่า 4 ช้ัน)  

42 1) อยู่ในบริเวณ และระยะทีใ่ช้ได้สะดวก โถงลิฟท์มีพื้นที่เพียงพอแก่การใช้งาน (3) 
43 2) ลิฟท์มีจำนวนและขนาดเพียงพอแก่การใช้งาน (3) 
44 3) เป็นลิฟท์ที่มีคุณภาพอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สะอาดและได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง  

   สม่ำเสมอ โดยผู้ชำนาญการ (4) 
45 4) โถงลิฟทม์ีสัญลักษณร์ะบุช้ันทุกชั้น เห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน (1) 
46 5) โถงลิฟทแ์ละภายในลิฟท์มกีารระบายอากาศที่ดี (2) 
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47 6) โถงลิฟทแ์ละภายในลิฟท์มแีสงสว่าง และไฟส่องสว่างเพียงพอ (2) 
48 8) โถงลิฟทแ์ละภายในลิฟท์มขี้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยและคำแนะนำการใช้ลิฟท์แสดงไว้อย่างชัดเจน (2) 
49 9) มีแผงกดลิฟท์สำหรับคนพกิารทั้งด้านหน้าลิฟท์ ภายในลิฟท์ ปุ่มกดใหสู้งจากพ้ืน ระหว่าง 0.90-1.20 เมตร มีอักษร

เบรลล์กำกับไว้ (บังคับใช้กับโรงแรมที่สร้างหลัง 1 ก.ย. 2548 ซึ่งมจีำนวนห้องมากกว่า 100 ห้อง) (2) 
50 10) ภายในลิฟท์มี Emergency Call หรือ Bell (ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ) ที่อยู่ในสภาพ ใช้งานได้ดี (2) 
51 12) มีระบบควบคุมการทำงานของลิฟท์ในกรณีฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าดับขณะใช้ลิฟท์ที่ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) 
 2.4 ทางสญัจรหลกัภายในอาคาร  

52 1) แยกทางสญัจรหลักของพนักงานออกจากทางสัญจรของผู้เข้าพัก (2) 
53 2) แยกทางเฉพาะสำหรับขนส่งสัมภาระ (2) 
   
 3.1 ทางเดิน หรือระเบยีงนอกห้องพกั (ทกุชั้น)  

54 1) พื้น ผนัง เพดานและราวระเบียงอยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย มีการตกแต่งพอสมควร (2) 
55 2) ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร (2) 
56 3) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (4) 
57 4) มีการระบายอากาศที่ดี (กรณีที่เป็น Double Loading Corridor) (2) 
58 5) มีแสงสว่างและมีไฟส่องสว่างเพียงพอ (2) 
59 6) มีแผนผังทางหนีไฟ หรือป้ายทางหนีไฟ และทางออกฉกุเฉินเรืองแสงที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี แสดงไว้ชัดเจน (ยกเว้น 

   กรณีเป็นบ้านพัก) (2) 
60 7) มีไฟแสงสวา่งฉุกเฉินที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (1) 
61 8) มีอุปกรณ์ดับเพลิงแบบยกหิ้วและกรณีเปน็อาคารสูงเกิน 23 เมตร ต้องมีสายฉีดดับเพลิง ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (3) 
62 9) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (ยกเว้น ในกรณีที่เป็นอาคารที่มี  

   ความสูงน้อยกว่า 12.00 เมตร ใหใ้ช้ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วแทนได้) (3) 
63 10) มีใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร 1) (3) 
64 11) มี Smoke Detector หรอื Heat Detector ทีใ่ช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม 

     (กรณีที่เปน็ Double Loading Corridor และอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น) (2) 
65 12) หมายเลขห้องไม่ชำรุด เห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน (2) 
 3.2 ขนาดของห้องพกั  

66 1) ไม่น้อยกว่า 22 ตารางเมตร (รวมห้องน้ำ) (20) 
 3.3 ความสงูของห้องพกั  

67 1) ไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร (10) 

หมวดท่ี 3 หอ้งพกัแบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และหอ้งน�้า) 
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 3.4 องคป์ระกอบภายในห้องพัก  

68 1) ประตู และอุปกรณ์ทั่วไปอยู่ในสภาพดี และสะอาด (1) 
69 2) มีโซ่คล้องประตู หรือสิ่งทดแทน ที่อยูใ่นสภาพดี และมีประสิทธิภาพ (2) 
70 3) มีตาแมว หรือสิ่งทดแทน ที่อยู่ในสภาพดี และมีประสิทธิภาพ (2) 
71 4) มีแผนผังทางหนีไฟหรือป้ายทางหนีไฟเรืองแสง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี แสดงไว้ชัดเจน (2) 
72 5) มีอุปกรณ์ควบคุมการใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่อยู่ในห้องพักที่อยู่ในสภาพดี และมีประสิทธิภาพ (2) 
73 6) มีปลั๊ก สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างน้อย 1 จุด (1) 
74 7) พื้น อยูใ่นสภาพดี สะอาด (3) 
75 8) ผนัง อยู่ในสภาพดี สะอาด และมีการตกแต่ง (3) 
76 9) เพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด (3) 
77 10) ช่องแสง หน้าต่าง และอุปกรณ์ อยู่ในสภาพดี สะอาด (1) 
78 11) ม่าน อยู่ในสภาพดี และสะอาด เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2) 
79 12) มีการระบายอากาศที่ดี พร้อมระบบปรับอากาศที่อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ สะอาด ไม่มีเสียงรบกวน (3) 
80 13) มีความเป็นส่วนตัว และป้องกันสิ่งรบกวนการพักผ่อนได้อย่างเหมาะสม (3) 
81 14) มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณประตู โต๊ะทำงาน และหัวเตียง (3) 
82 15) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณีที่เป็นอาคารที่สร้างหลัง  

     พ.ศ. 2535 และสูงมากกว่า 23.00 เมตร) (3) 
83 16) มี Smoke Detector หรอื Heat Detector ทีใ่ช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม 

     (กรณีที่เปน็อาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น) (2) 
84 17) มีห้องพักซึ่งมีองค์ประกอบ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ อย่างน้อย 1 ห้อง  

(ยกเว้นโรงแรมที่สร้างก่อน 2 ก.ย. 2548) (4) 
 3.5 เฟอร์นเิจอรใ์นหอ้งพัก  

85 1) มีที่วางสัมภาระอย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพดี (2) 
86 2) มีตู้หรือช้ันวางเสื้อผ้าที่ลึกไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร (2) 
87 3) เตียงมีขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 (3.') x 1.90 เมตร (3) 
88 4) เตียง อยู่ในสภาพดี มีรูปแบบที่เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2) 
89 5) มีการตกแตง่บริเวณหัวเตียงที่อยู่ในสภาพดี มีรูปแบบเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2) 
90 6) ที่นอนอยู่ในสภาพดี สะอาด และประกอบด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ (4) 
91 7) มีโต๊ะเครื่องแป้งและเก้าอี้ พร้อมกระจกเงาสำหรับแต่งหน้าที่อยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับประเภท และระดบัของที่พัก 

   ทั้งนี้สามารถใช้ทดแทนโตะ๊ทำงานได้ (2) 
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 3.6 เครือ่งใชไ้ฟฟา้ในหอ้งพกั  

92 1) มีโทรทัศน์ส ีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ทีอ่ยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (3) 
93 2) มีตู้เย็น ขนาดไม่เล็กกว่า 2 คิว ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดไม่น้อยกว่า 50 % ของห้องพัก (3) 
94 3) มีโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อภายใน โทรทางไกล ทั้งในและต่างประเทศได้โดยตรง หรือผ่านโอเปอร์เรเตอร์ (2) 
95 4) มีป้ายหรือสวิทซ์ไฟ “ห้ามรบกวน” และ “ขอให้มาทำความสะอาด” (0.5) 
96 5) มีเมนูอาหาร Room Service (1) 
97 6) มีคำอธิบายการใช้โทรศัพท์ และหมายเลขโทรศัพท ์(1) 
98 7) มีหมอนและหมอนเสริมทีอ่ยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่น้อยกว่า 2 ใบ (2) 
99 8) มีผ้าปูเตียงที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด (1) 
100 9) มีแฟ้มเครื่องเขียนที่ประกอบไปด้วยกระดาษ และปากกา หรือดินสอ (1) 
101 10) มีน้ำดื่มบรกิารฟรี 2 ขวด (1) 
102 11) มีแก้วน้ำที่สะอาด 2 ใบ (1) 
103 12) มีถังขยะทีส่ะอาด (1) 

 3.7 ห้องนำ้ในห้องพกั  
104 1) ประตู หรือทางเข้า และอุปกรณ์อยู่ในสภาพดี และสะอาด (0.5) 
105 2) มีการระบายอากาศที่ดี มีประสิทธิภาพ สะอาด และไม่มีเสียงรบกวน (3) 
106 3) มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ (3) 
107 4) พื้น อยูใ่นสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น และระบายน้ำได้ดี (4) 
108 5) ผนัง อยู่ในสภาพดี และสะอาด (3) 
109 6) เพดาน อยู่ในสภาพดี และสะอาด (3) 
110 7) ห้องสุขาขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และมีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 1.20 ตารางเมตร และห้องน้ำเมื่อรวมพื้นที่ใชง้านทุก 

    ส่วนแล้ว ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2.50 ตารางเมตร (2) 
111 8) ความสูงของเพดานไมน่้อยกว่า 2.40 เมตร (4) 
112 9) มีฝักบัวอาบน้ำ หรืออ่างอาบน้ำ และอุปกรณ์ พร้อมม่าน หรือผนังกั้นทีอ่ยู่ในสภาพดี สะอาด มีรูปแบบที่เหมาะสมกับ 

    ประเภทและระดับของที่พัก (3) 
113 10) มียางกันลืน่ในอ่างอาบน้ำ หรือสิ่งทดแทนที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด (1) 
114 11) มีระบบควบคุมอุณหภูมินำ้ที่อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย (2) 
115 12) มีไดร์เป่าผมที่ใช้งานได้ดีหรือขอยืมได้จากที่พัก (0.5) 
116 13) มีพื้นทีแ่ห้งสำหรับแต่งตัว (1) 
117 14) มีโถส้วมแบบนั่งราบที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเสียงเบา (2) 
118 15) มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงา ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาด (1) 
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119 16) มีราวพาดผ้าเช็ดตัวอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เปียกน้ำ (0.5) 
120 17) มีผ้าเช็ดตัวผืนใหญท่ี่อยู่ในสภาพดี และสะอาด 2 ผืน (3) 
121 18) มีผ้าเช็ดหน้าที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด 2 ผืน (2) 
122 19) มีผ้าเช็ดเทา้ที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด (0.5) 
123 20) มีกระดาษชำระในภาชนะที่สะอาด ไม่เปียกน้ำ (1) 
124 21) มี Sanitary Bag (0.5) 
125 22) มีหมวกคลุมอาบน้ำที่สะอาด (1) 
126 23) มีแก้วน้ำที่สะอาด 2 ใบ (0.5) 
127 24) มีสบู ่2 กอ้น หรือสบู่เหลวในภาชนะที่สะอาด น้ำไม่ขัง (1) 
128 25) มีแชมพูสระผม ในภาชนะที่สะอาด 1 ชดุ (0.5) 
129 26) มีถังขยะทีส่ะอาด (1) 

  
 5.1 ห้องอาหาร  

130 1) พื้น ผนัง และเพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก รวมถึงการ
ออกแบบแสง และระบบเสียง (4) 

131 2) มีการระบายอากาศที่ดี (3) 
132 3) มีสัญลักษณห์้ามสูบบุหรี่แสดงไว้ชัดเจน (4) 
133 4) มีเค้าเตอร์เครื่องดื่มที่ตกแต่งอย่างดีเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2) 
134 5) เฟอร์นิเจอรอ์ยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2) 
135 6) ภาชนะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ครบถ้วน อยู่ในสภาพดี สะอาด เหมาะสมกับประเภท และระดับพนักงานของที่พัก กรณีที่

เป็นบุฟเฟ่ต์ มีภาชนะ และอุปกรณ์เตรียมไว้อย่างเพียงพอตลอดเวลา (2) 
136 7) กรณีที่เป็นอาหารจานร้อน ต้องมีจานรองให้เสมอ (0.5) 
137 8) มีผ้าปูโต๊ะ หรือที่รองจานที่สะอาด เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (0.5) 
138 9) มีผ้าหรือกระดาษเช็ดปากในภาชนะที่สะอาด เหมาะสมกับระดับของที่พัก (0.5) 
139 10) มีรายการอาหาร และเครื่องดื่มที่มีรายละเอียดและราคาแสดงอย่างชัดเจน (0.5) 
140 11) อาหารและเครื่องด่ืมมีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย และมีรสชาติอร่อยกรณีที่เป็นบุฟเฟ่ต์ มีอาหารและเครื่องด่ืมเตรียมไว้

อย่างเพ2ยงพอตลอดเวลา (5) 
141 12) มีการจัดวางและตกแต่งอาหาร และเครื่องดื่มอย่างสวยงาม (1) 
142 13) มีโทรศัพทไ์ว้บริการ (0.5) 

 5.2 คอฟฟี่ชอป  
143 1) มีคอฟฟี่ชอปหือจัดคอฟฟี่ชอปไว้รวมกับห้องอาหารและมีการตกแต่งพอสมควร (3) 

หมวดท่ี 5 หอ้งอาหาร คอฟฟ่ีชอป บาร ์และครวั 
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144 2) มีการระบายอากาศที่ม ี(3) 
145 3) เฟอร์นิเจอรอ์ยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2) 
146 4) ภาชนะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพดี สะอาด เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2) 
147 5) มีรายการอาหารและเครื่องด่ืมที่มีรายละเอียด และราคาแสดงอย่างชัดเจน (1) 
148 6) อาหารและเครื่องด่ืมมีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย และมีรสชาติอร่อย (4) 

 5.4 ห้องครวั  
149 1) อยู่ในบริเวณและระยะทีส่ามารถบริการพื้นที่รับประทานอาหารได้อย่างสะดวกและไม่รบกวนพื้นที่ใช้สอยอ่ืน ๆ (3) 
150 2) มีเส้นทางขนส่งวัตถุดิบและขยะที่สะดวก ถูกสุขอนามัย และแยกจากทางสัญจรของผู้ใช้บริการ (2) 
151 3) ทางเข้า - ออก และช่องระบายอากาศอยู่ในสภาพดี สะอาด สามารถป้องกันแมลง และสัตว์พาหะต่าง ๆ ได้อย่างมี 

    ประสิทธิภาพ (2) 
152 4) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (2) 
153 5) พื้น อยูใ่นสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น ระบายน้ำได้ดี ทำความสะอาดง่าย (6) 
154 6) ผนังและเพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด ทำความสะอาดง่าย (3) 
155 7) มีการระบายอากาศที่ดี มีประสิทธิภาพ และสะอาด (โดยเฉพาะบริเวณเตา) (3) 
156 8) มีการป้องกันควัน กลิ่น เสยีงและความร้อนได้ดี ระหว่างห้องครัว และพื้นที่รับประทานอาหาร (2) 
157 9) มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ (3) 
158 10) มีพื้นที่เกบ็วัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ถูกสุขอนามัย (1) 
159 11) มีพื้นที่ครวัอาหารจานร้อน และอาหารจานเย็นแยกจากกันอย่างเหมาะสม (1) 
160 12) ภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ มคีุณภาพเหมาะสมกับระดับของที่พัก อยู่ในสภาพดี สะอาด และจัดวางในตำแหน่งที่ใช้งาน 

     ได้สะดวก เป็นระเบียบ ปลอดภัย (3) 
161 13) มีการจัดการกับขยะและไขมัน มีประสิทธิภาพ ถูกสุขอนามัย (4) 
162 14) มีข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยและคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ทีจำเป็น แสดงไว้อย่างชัดเจน (2) 
163 15) มีป้ายทางหนีไฟหรือป้ายทางออกฉุกเฉินเรืองแสงที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี แสดงไว้ชัดเจน (4) 
164 16) มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (1) 
165 17) มีอุปกรณด์ับเพลิงแบบยกหิ้ว และกรณทีี่เป็นอาคารสูงเกิน 23 เมตร ต้องมีสายฉีดดับเพลิงที่ใช้งานได้อย่างมี 

     ประสทิธิภาพเพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ถ้าเป็นครัวปิดต้องติดตั้งถังดับเพลิงที่เหมาะสมกับไฟที่เกดิจาก  
     น้ำมันที่ตดิไฟยาก เช่น น้ำมันทำอาหาร น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ติดไฟ (ไฟประเภท K) และไฟที่เกิดจากเช้ือเพลิงที่มี 
     ลักษณะเป็นของเหลว เช่น น้ำมันทุกชนดิและก๊าซที่ติดไฟ (ไฟประเภท B) (3) 

166 18) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณีที่เป็นอาคารที่ที่สร้างหลัง 
     พ.ศ. 2535 และสูงกว่า 23.00 เมตร) (3) 

167 19) มี Smoke Detector หรอื Heat Detector และ Gas Detector ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ใน 
     ตำแหน่งทีเ่หมาะสม (กรณีที่ห้องครัวอยู่ในอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น) (2) 
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168 20 เป็นพ้ืนที่ปลอดบุหรี ่โดยมีสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ แสดงไว้อย่างชัดเจน (4) 
169 21) มีชุดปฐมพยาบาล (First Aid) (2) 

                                                                    
 8.1 พนกังานทกุส่วน และทกุระดับ  

170 1) แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และสะอาด (2) 
171 2) ติดป้ายช่ือภาษาไทยหรือภาษาต่างชาติตามความเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (1) 
172 3) มีบุคลิก มารยาท อัธยาศัยที่ดี และเป็นมิตร (2) 
173 4) สื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดีและสามารถสื่อสารภาษาต่างชาติได้ตามความเหมาะสมกับหน้าที่ ประเภทและระดับของ 

   ที่พัก (2) 
174 5) สามารถให้ข้อมูลและความช่วยเหลือได้ตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ (3) 

 8.2 กลุม่ Doorman, Porter  
175 1) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดี และเป็นมติร (0.5) 
176 2) ขนสัมภาระของผู้เข้าพักวางไว้บนที่วางอย่างครบถ้วนเป็นระเบียบ และนำส่งจนถึงห้องพัก (1) 
177 3) กล่าวทักทายอย่างเหมาะสม บอกแผนกของผู้รับสาย พร้อมยืนยันจำนวนสัมภาระ (0.5) 
178 4) ขนสัมภาระของผู้เข้าพักวางไว้บนที่วางอย่างครบถ้วน เป็นระเบียบ และนำส่งจนถึงรถ (1) 
179 5) กล่าวขอบคุณ และอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ (0.5) 

 8.3 กลุม่ Check in, Rooming the Guest, Check out  
180 1) ต้อนรับผู้เขา้พักภายใน 1 นาที (1) 
181 2) กล่าวทักทายด้วยอธัยาศัยที่ดีและเป็นมิตร (0.5) 
182 3) ใช้เวลา Check in ภายใน 5 นาท ี(3) 
183 4) ชี้แจงการใช้อุปกรณ์ในห้องพัก เช่น อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และโทรทัศน์ (1) 
184 5) ใช้เวลา Check out ภายใน 10 นาที (3) 
185 6) กล่าวขอบคุณที่มาใช้บริการ (0.5) 

 8.4 กลุม่ Guest Service  
186 1) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดี และเป็นมติร (0.5) 
187 2) กล่าวทักทายอย่างเหมาะสม บอกแผนกของผู้รับสาย (0.5) 
188 3) มีบริการใหข้้อมูลเกี่ยวกับสถานที่น่าสนใจรอบ ๆ ที่พัก สามารถแนะนำเส้นทาง ช่วยจัดการเดินทางให้แกผู่้เข้าพักได้ 

   อย่างถูกต้อง เหมาะสม เชน่ เที่ยวบิน แท็กซี่ รถเช่า เรือ และทัวร์ต่าง ๆ (2) 
189 4) มีบริการโทรปลุกผู้เข้าพักตามเวลาที่นัดหมายภายใน 5 นาที (1) 

 8.5 กลุม่อาหารเช้าและบุฟเฟ ่ 
190 1) ต้อนรับผูใ้ช้บริการภายใน 1 นาที (1) 

หมวดท่ี 8 บคุลากร และการบรกิาร 
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191 2) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดี และเป็นมติร (0.5) 
192 3) กล่าวขอบคุณที่มาใช้บริการ (0.5) 

 8.7 กลุม่หอ้งอาหาร 
193 1) ต้อนรับผูใ้ช้บริการภายใน 1 นาที (1) 
194 2) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดีและเป็นมิตร (0.5) 
195 3) ถามว่าเป็นโต๊ะจองหรือไม่ และจะมีผูร้่วมรับประทานจำนวนเท่าใด (0.5) 
196 4) กล่าวขอบคุณที่มาใช้บริการ (0.5) 

    
 9.1 ระบบความปลอดภัยดา้นอคัคภียั  

197 1) มีระบบการเดินสายไฟ และติดต้ัง อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และได้รับการดูแล (4) 
198 2) มีการป้องกันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน และก๊าซที่สะสมไว้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย (3) 
199 3) มีแผนผังทางหนีไฟ และป้ายทางออกฉุกเฉินเรืองแสงทีใ่ช้งานได้ดี แสดงชัดเจน (3) 
200 4) มีไฟแสงสวา่งฉุกเฉินที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ติดตั้งไว้ในจุดที่จำเป็น (2) 
201 5) มีเส้นทางหนีไฟและบันไดหนีไฟซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม มีการระบายอากาศ และ 

   แสงสว่างอย่างเพียงพอ สามารถนำไปสู่พื้นที่ปลอดภัยได้โดยสวัสดิภาพและได้รับการดูแลรักษาอยูเ่สมอ (กรณีที่เป็น 
   อาคารสูงมากกว่า 4 ชั้น) (4) 

202 6) มีลิฟท์ดับเพลิงซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม วัสดุอปุกรณ์ครบถ้วนมีการระบายอากาศ  
   และแสงสว่างอย่างเพียงพอ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง  
   สม่ำเสมอ โดยผู้ชำนาญการ (กรณทีี่เป็นอาคารที่สร้างหลัง พ.ศ. 2535 และสูงมากกว่า 23.00 เมตร) (4) 

203 7) กรณีเป็นอาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร ต้องมีเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว กรณีเป็นอาคารสูงเกิน 23 เมตร ตอ้งมีเครื่องดับเพลิง
แบบยกหิ้ว และสายฉีดน้ำดับเพลิง ทั้งนี้ ต้องมีจำนวนเพียงพอและมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (3) 

204 8) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณีที่เป็นอาคารที่สร้างหลัง พ.ศ. 
   2535 และสูงมากกว่า 23.00 เมตร) (3) 

205 9) มี Smoke Detector หรอื Heat Detector ทีใ่ช้งานได้ดีจำนวนเพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณทีี่เป็น 
   อาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น) (3) 

 9.2 ระบบความปลอดภัยทั่วไป  
206 1) มีระบบตรวจเช็คความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถสังเกตการณ์ หรือบันทึกภาพบริเวณทางเข้าออก และ 

  จุดสำคญั ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง (3) 
207 2) มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและน้ำมันสำรองพร้อมใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง (2) 
208 3) มีการสำรองน้ำใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน (ทั้งนี ้สามารถใช้เป็นน้ำสำหรับดับเพลิงได้ในปริมาณที่เหมาะสม) (3) 
209 4) มีระบบสื่อสาร เพ่ือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังเครือข่ายต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ (2) 

หมวดท่ี 9 ระบบความปลอดภยัในพ้ืนท่ีทัว่ไป 
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ล�าดบั หมวด / เกณฑ ์/ ตวัช้ีวดั  
210 5) มีแผนป้องกันภัย เตือนภัย และระงับภัยต่าง ๆ ที่ผ่านการทดลอง และฝึกซ้อมอยู่เสมอ (2) 
211 6) สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างต้ังแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องมีชุดปฐมพยาบาล (4) 

- สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึน้ไป ต้องมีชุดปฐมพยาบาล ห้องพยาบาลพร้อมเตียง 1 เตียง พยาบาลประจำ 1 
  คน แพทย์ 1 คน เพื่อตรวจรักษาเป็นครั้งคราว (4) 
- สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไปต้องมีชุดปฐมพยาบาล ห้องพยาบาล พร้อมเตียง 2 เตียง พยาบาลประจำ  
  2 คน แพทย ์2 คน ประจำในเวลากำหนดในช่วงของเวลาทำงาน อย่างน้อย 2 ชม. พร้อมพาหนะใช้งาน ในการนำส่ง 
  สถานพยาบาล (4) 

    
 10.1 ด้านสิง่แวดลอ้ม ทรัพยากร และพลังงาน  

212 1) มีแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันภาวะโลกร้อน และการประหยัดพลังงาน (2) 
213 2) มีการจัดการกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ และมีประสิทธิภาพ (4) 
214 3) มีการจัดการน้ำเสียอย่างถูกสุขลักษณะ และมีประสทิธิภาพ (4) 
215 4) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และมีประสทิธิภาพ เช่น น้ำ น้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า กระดาษ พลาสติค แก้ว ผ้าและของใช้ 

   สิ้นเปลืองต่าง ๆ (3) 
216 5) ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทีสนับสนุนการประหยัดพลังงาน และเชื้อเพลิงต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (2) 
217 6) ไมส่นับสนนุกิจกรรมสันทนาการที่เป็นการรบกวน และทำลายสิ่งแวดล้อม (2) 
218 7) รณรงค์ให้พนักงาน และผู้เข้าพักใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า (2) 

 10.2 ด้านชุมชน สงัคมและสทิธิมนุษยชน  
219 1) ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เช่น การตกแต่ง การแต่งกาย อาหาร หัตถกรรมและการละเล่นต่าง ๆ (2) 
220 2) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและชุมชน เช่น OTOP ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแมบ่้านต่าง ๆ (1) 
221 3) เคารพในความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และให้การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันแก่ทกุเพศ ทุกวัย และ 

ทุกสถานภาพ (3) 
222 4) ไมส่นับสนนุการค้าประเวณีและสิ่งผิดกฎหมายอ่ืน ๆ (2) 
223 5) มีการประกันความเสียหายต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด (ทั้งนี้ พจิารณาจากเอกสาร

สำเนาประกันความเสียหายต่าง ๆ) (2) 
  
 11.1 ด้านสนับสนนุการบรกิาร  

224 1) มีพื้นที่ล็อคเกอร์แยกชาย - หญิง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และเพียงพอแก่การใช้งาน (3) 
225 2) มีห้องสุขาแยกชาย - หญิง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเพียงพอแก่การใช้งาน (3) 
226 3) มีห้องอาบน้ำแยกชาย - หญิง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเพียงพอแก่การใช้งาน (1) 
227 4) มีพื้นที่รับประทานอาหาร ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเพียงพอแก่การใช้งาน (2) 

หมวดท่ี 10 ทรพัยากร และชมุชนแวดลอ้ม 

หมวดท่ี 11 สว่นของพนกังาน (1.5) 
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ล�าดบั หมวด / เกณฑ ์/ ตวัช้ีวดั 
 11.2 ด้านสง่เสรมิสวสัดิการ  

228 1) มีการประกันสังคมให้แก่พนักงานทุกระดับ (3) 
229 2) ไมล่ะเมิดกฎหมายแรงงาน เช่น สตรีมีครรภ์ การจ้างแรงงานเด็ก และคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย (3) 

  
 12.1 กจิกรรมเสรมิ 
 12.2 การเป็นทีย่อมรบัของบุคคล และองคก์รภายนอก  

230 1) ได้รับการรบัรอง หรือรางวัลด้านต่าง ๆ จากองค์กรที่เกี่ยวข้อง และมีมาตรฐานระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 รางวัล (3) 
 12.3 สวสัดิการเสรมิสำหรบัพนกังาน ม ี2 ตัวช้ีวัด 

231 1) มีสวัสดิการด้านการเงินให้อย่างน้อย 1 ประเภท เช่น เงินค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร (2) 
232 2) มีสวัสดิการด้านอื่น ๆ ให้อย่างน้อย 2 ประเภท เช่น ที่พัก อาหาร รถรับ - ส่ง (2) 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

หมวดท่ี 12 คณุลกัษณะเสรมิอ่ืน ๆ (1) 
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ภาคผนวก ข
มาตรฐานสขุาภิบาลอาหาร “สถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร”
อาหารสะอาด รสชาติอรอ่ย (Clean Food Good Taste)

(ตามกฎกระทรวงสขุลกัษณะของสถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561) 
โดย กรมอนามยั

สว่นท่ี 1 : ค�าช้ีแจง

สว่นท่ี 2 : ขอ้มลูทัว่ไปของสถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร 

แบบตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร	 “สถานที่จ�าหน่ายอาหาร”	 ใช้ส�าหรับตรวจประเมินร้านจ�าหน่ายอาหาร	 ภัตตาคาร		

สวนอาหาร	ศูนย์อาหาร	โรงอาหาร	สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล	ร้านจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ	

ในโรงพยาบาล/โรงเรียน/โรงแรม/โรงงาน/เรือส�าราญ/รถยนต์/รถไฟ/เครื่องบิน/ท่าอากาศยาน	 เป็นต้น	 รวมถึงร้านอาหาร	

ในลักษณะอื่นๆ	 ที่คล้ายคลึงกัน	 และในกรณีของการประกอบกิจการจ�าหน่ายอาหารเฉพาะกิจ	 (Event)	 งานมหกรรมอาหาร		

งานเกษตรแฟร์	ของหน่วยงานภาครัฐ	หรือ	เอกชน	(ยกเว้นแผงลอยจ�าหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ)/

1.		 ชื่อของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร					

				 .............................................................................................................................................................................................

2.		 ประเภทอาหารที่จ�าหน่าย	...................................................................................................................................................

3.		 ผู้ประกอบกิจการ	(ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ขอหนังสือรับรองการแจ้ง/ผู้ดูแล/ผู้จัดการ)

				 จ�านวน	.........................	คน			ผ่านการอบรมฯ	จ�านวน	.........................	คน

4.		 ผู้สัมผัสอาหาร	(เตรียมวัตถุดิบอาหาร/ปรุง	ประกอบอาหาร/จ�าหน่ายอาหาร/เสิร์ฟอาหาร/ล้างภาชนะอุปกรณ์)						 	

	 จ�านวน	.........................	คน			ผ่านการอบรมฯ	จ�านวน	.........................	คน

5.		 ขนาดพื้นที่ของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร		น้อยกว่า	200	ตารางเมตร			มากกว่า	200	ตารางเมตร	

6.		 ชื่อหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ตรวจประเมิน	……………………………….………………………...........................................…..	

					 จังหวัด	……………………….…….............................

ขอ้มลูการยืน่ค�าขอฯ				ใบอนุญาต				หนังสือรับรองการแจ้ง	จัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

			เลขที่	.................................................................................	ออกเมื่อวันที่	...............................................................................

			ชื่อ-สกุล	ผู้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง	....................................................................................................................

			ที่ตั้งเลขที่	.......................	ตรอก/ซอย	...........................................	หมู่ที่	...............	ถนน	......................................................

			ต�าบล/แขวง	.........................................................................	อ�าเภอ/เขต	..............................................................................	

			จังหวัด	....................................................................	
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สว่นท่ี 3 :  แบบตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร	“สถานที่จ�าหน่ายอาหาร”	

ระดับพื้นฐาน	:	ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน	ประกอบด้วย	5	หมวด	ดังนี้

หมวด	1	สถานที่จ�าหน่ายอาหาร	(จ�านวน	35	ข้อ)

หมวด	2	อาหาร	กรรมวิธีการท�า	ประกอบ	หรือปรุง	การเก็บรักษา	และการจ�าหน่ายอาหาร			(จ�านวน	22	ข้อ)

หมวด	3	สุขลักษณะของภาชนะ	อุปกรณ์	และเครื่องใช้อื่น	ๆ			(จ�านวน	11	ข้อ)

หมวด	4	สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร			(จ�านวน	6	ข้อ)

หมวด	5	ตรวจการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร	ภาชนะอุปกรณ์	มือผู้สัมผัสอาหาร	

											(จ�านวน	10	ตัวอย่าง)

ระดับดีมาก	: Clean	Food	Good	Taste	Plus	

1.		ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระดับพื้นฐาน	5	หมวด	และ

2.		ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับก้าวหน้า	จ�านวน	9	ข้อ

วิธีการใช้แบบประเมิน	:	ให้แสดงเครื่องหมาย			ในช่องผลการตรวจแนะน�าตามรายละเอียดของข้อก�าหนดสุขลักษณะ

1.		ถูกต้องครบถ้วน	:	สถานที่จ�าหน่ายอาหารเป็นไปตามข้อก�าหนดสุขลักษณะได้ถูกต้องครบถ้วน

2.		ต้องปรับปรุง	:	สถานที่จ�าหน่ายอาหารไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดสุขลักษณะ	

			 ผู้ตรวจประเมินแนะน�าควรให้ค�าแนะน�าเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อก�าหนด

3.		ไม่มีกิจกรรม	:	สถานที่จ�าหน่ายอาหารไม่มีกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อก�าหนด	และไม่เป็นปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหาร		

	 ให้ถือว่าผ่านมาตรฐานข้อก�าหนดสุขลักษณะในข้อนั้น	ๆ



หมวด 1 สถานท่ีจ�าหน่ายอาหาร  (จ�านวน	35	ข้อ)

1.1 บรเิวณท่ีจ�าหน่าย และบรโิภคอาหาร			(จ�านวน	10	ข้อ)

ขอ้ก�าหนดสขุลกัษณะ

ผลการตรวจแนะน�า

ถกูตอ้ง

ครบถว้น

ตอ้ง

ปรบัปรงุ

ไมมี่

กิจกรรม

ค�าแนะน�า

1.	พื้น	สะอาด	ไม่มีเศษขยะ	หรือเศษอาหาร	ในระหว่างใหบ้ริการ

2.		ผนังหรือเพดาน	สะอาด	ไม่มีหยากไย่

3.		เป็นเขตปลอดบุหรี่	ตามกฎหมายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

4.		มีอ่างล้างมือหรืออุปกรณ์ท�าความสะอาดมือ	ในพื้นที่บริโภค	

	 อาหาร

5.		โต๊ะหรือเก้าอี้	ที่ใช้บริโภคอาหาร	สะอาด	ไม่ช�ารุดและไม่มีคราบ	

	 สกปรก	
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ผลการตรวจแนะน�า

ผลการตรวจแนะน�า

6.	ไม่พบสัตว์	แมลงน�าโรค	สัตว์เลี้ยง	ในพื้นที่รับประทานอาหาร

7.	จัดบริการช้อนกลาง	ส�าหรับอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน

8.	ไม่ใช้ก๊าซหุงต้ม	เป็นเชื้อเพลิงบนโต๊ะหรือที่รับประทานอาหาร

9.	ไม่ใช้เมทานอล/เมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการปรุง/

	 อุ่นอาหาร	กรณีใช้แอลกอฮอล์แข็งเป็นเชื้อเพลิง	ต้องได้มาตรฐาน	มอก.

10.	มีมาตรการ/อุปกรณ์/เครื่องมือ	ส�าหรับป้องกันอัคคีภัย

	 	 	 	 					รวม

1.		พื้น	ท�าด้วยวัสดุแข็งแรง	ไม่ช�ารุด	ท�าความสะอาดได้ง่าย

2.		พื้น	สะอาด	ไม่มีน�้าขัง	ไม่มีเศษขยะ	หรือเศษอาหารบนพื้น

3.		ผนัง	หรือเพดาน	สะอาด	ไม่มีหยากไย่หรือคราบน�้ามัน

4.		มีการระบายอากาศเพียงพอ	เช่น	มีปล่องระบายควัน	และ

				หรือพัดลมดูดอากาศ	หรือเครื่องปรับอากาศ	เป็นต้น

5.		มีอ่างล้างมือ	สะอาด	ไม่มีคราบสกปรก	ใช้การได้ดี	มีสบู่ใช้

				ตลอดเวลา

6.		โต๊ะ	ที่ใช้เตรียม	ประกอบ	หรือปรุงอาหาร	สะอาด	มีสภาพดี	

				ไม่มีคราบสกปรก	สูงจากพื้นอย่างน้อย	60	ซม.

7.		ไม่เตรียม	ประกอบ	หรือปรุงอาหารบนพื้น	และบริเวณ

				หน้าห้องส้วม

8.		ไม่พบสัตว์/แมลงน�าโรค	สัตว์เลี้ยง	ในบริเวณที่เตรียม	

				ปรุงประกอบอาหาร

9.		สารเคมีที่เป็นพิษหรืออันตราย	จัดเก็บแยกออกจากบริเวณ

				ที่เตรียม	ปรุง	ประกอบอาหาร	และมีการติดฉลากหรือป้าย	

	 ที่ชัดเจน

	

ขอ้ก�าหนดสขุลกัษณะ ถกูตอ้ง

ครบถว้น

ตอ้ง

ปรบัปรงุ

ไมมี่

กิจกรรม

ค�าแนะน�า

ขอ้ก�าหนดสขุลกัษณะ ถกูตอ้ง

ครบถว้น

ตอ้ง

ปรบัปรงุ

ไมมี่

กิจกรรม

ค�าแนะน�า

1.2 บรเิวณท่ีเตรยีม ปรงุ ประกอบอาหาร 		(จ�านวน	15	ข้อ)

1.1 บรเิวณท่ีจ�าหน่าย และบรโิภคอาหาร			(จ�านวน	10	ข้อ)	(ต่อ)
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ผลการตรวจแนะน�า

10.		ไม่น�าภาชนะบรรจุสารเคมี	มาใช้บรรจุอาหาร	

11.	มีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดี	ไม่รั่วซึม	และมีฝาปิดมิดชิด

12.	บริเวณรอบถังมูลฝอย	สะอาด	ไม่มีเศษขยะตกค้าง	และ

					คราบสกปรก

13.	มีการแยกเศษอาหาร	ออกจากมูลฝอยประเภทอื่น

14.	ท่อหรือรางระบายน�้า	สามารถระบายน�้าได้ดี	ไม่มีเศษ

					อาหารตกค้าง

15.	มีระบบดักไขมัน/การบ�าบัดน�้าเสียก่อนระบายทิ้งสู่

					สาธารณะ

	 	 	 	 					รวม

ขอ้ก�าหนดสขุลกัษณะ ถกูตอ้ง

ครบถว้น

ตอ้ง

ปรบัปรงุ

ไมมี่

กิจกรรม

ค�าแนะน�า

1.2 บรเิวณท่ีเตรยีม ปรงุ ประกอบอาหาร 		(จ�านวน	15	ข้อ)	(ต่อ)

ผลการตรวจแนะน�า

1.		ห้องส้วม	และอ่างล้างมือ	มีจ�านวนเพียงพอ	

				มีสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาให้บริการ

2.	ห้องส้วม	สะอาด	ไม่มีกลิ่นเหม็น	ไม่มีคราบสกปรก	ไม่มีน�้าขัง

3.	อ่างล้างมือ	สะอาด	ไม่มีคราบสกปรก	ใช้การได้ดี	มีสบู่ใช้

			ตลอดเวลา	

4.	ห้องส้วม	แยกเป็นสัดส่วน	และประตูต้องปิดตลอดเวลา

			จากบริเวณที่เก็บ	เตรียม	ปรุง	ประกอบ	จ�าหน่าย	และ

			บริโภคอาหาร

	 	 	 	 รวม

ขอ้ก�าหนดสขุลกัษณะ ถกูตอ้ง

ครบถว้น

ตอ้ง

ปรบัปรงุ

ไมมี่

กิจกรรม

ค�าแนะน�า

1.3 บรเิวณหอ้งสว้ม   (จ�านวน	4	ข้อ)
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ผลการตรวจแนะน�า

1.	 เนื้อสัตว์สด	สะอาด	ไม่มีกลิ่นเน่าเสีย	หรือลักษณะผิดธรรมชาติ

2.	 เนื้อสัตว์สด	เก็บในอุณหภูมิที่ต�่ากว่า	5	องศาเซลเซียส

				เก็บในภาชนะสะอาด	และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย	60	เซนติเมตร

3.		เนื้อสัตว์สด	ผัก	และผลไม้สด	มีการล้าง	ก่อนน�ามาปรุงหรือเก็บ

4.		อาหารแห้ง	ไม่พบเชื้อรา	สิ่งสกปรก	สิ่งแปลกปลอมเก็บใน		

	 ภาชนะสะอาด	และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย	60	เซนติเมตร

5.		อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	มีเครื่องหมาย		อย.	มอก.	หรือ	

	 เครื่องหมายอื่นที่หน่วยงานราชการรับรอง

6.		อาหารปรุงส�าเร็จพร้อมบริโภค	เก็บในภาชนะที่สะอาด

				เหมาะสมกับอาหาร	และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย	60	เซนติเมตร

ขอ้ก�าหนดสขุลกัษณะ ถกูตอ้ง

ครบถว้น

ตอ้ง

ปรบัปรงุ

ไมมี่

กิจกรรม

ค�าแนะน�า

ผลการตรวจแนะน�า

1.	บริเวณที่จ�าหน่ายอาหาร/ให้บริการอาหารแบบบริการตนเอง			

	 (บุฟเฟ่)			

				แสงสว่างฯ	อย่างน้อย	215	ลักซ์			และมีที่ครอบหลอดไฟ

2.	บริเวณที่เตรียม	ปรุงอาหาร			

			แสงสว่างฯ	อย่างน้อย	300	ลักซ์		และมีที่ครอบหลอดไฟ

3.	บริเวณที่ล้างภาชนะอุปกรณ์			

			แสงสว่างฯ	อย่างน้อย	300	ลักซ์

4.	ห้องแช่เย็น			แสงสว่างฯ	อย่างน้อย	100	ลักซ์

5.	ห้องเก็บอาหาร			แสงสว่างฯ	อย่างน้อย	100	ลักซ์

6.	ห้องส้วม			แสงสว่างฯ	อย่างน้อย	100	ลักซ์

	 	 	 	 รวม

 ขอ้ก�าหนดสขุลกัษณะ/ความเขม้ของแสงสว่าง ถกูตอ้ง

ครบถว้น

ตอ้ง

ปรบัปรงุ

ไมมี่

กิจกรรม

ค�าแนะน�า

1.4 ค่าความเขม้ของแสงสว่างในบรเิวณต่างๆ   (จ�านวน	6	ข้อ)

หมวด 2   อาหาร กรรมวิธีการท�า ประกอบ หรอืปรงุ การเก็บรกัษา 

 และการจ�าหน่ายอาหาร     (จ�านวน	22	ข้อ)

2.1 อาหารสด อาหารแหง้ และอาหารปรงุส�าเรจ็พรอ้มบรโิภค  (จ�านวน	10	ข้อ)
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ผลการตรวจแนะน�า

ผลการตรวจแนะน�า

7.		อาหารปรุงส�าเร็จ	มีการปกปิดด้วยวิธีที่สามารถป้องกัน

				การปนเปื้อนได้	เช่น	ตู้	ภาชนะที่มีฝาปิด	เป็นต้น

8.		อาหารปรุงส�าเร็จพร้อมบริโภค	ที่รอการจ�าหน่าย	หรือ

				บริการประเภท	ต้ม/แกง	เก็บที่อุณหภูมิสูงกว่า	60	องศาเซลเซียส	

9.		อาหารปรุงส�าเร็จพร้อมบริโภค	ประเภท	สลัด	ซูชิ	เป็นต้น	

	 เก็บที่อุณหภูมิต�่ากว่า	5	องศาเซลเซียส

10.	อาหารสด	อาหารแห้ง	อาหารปรุงส�าเร็จพร้อมบริโภค

					เก็บแยกเป็นสัดส่วน	มีการปกปิด	ไม่วางบนพื้น

	 	 	 	 รวม

น�้าด่ืมหรอืเครือ่งด่ืม ในภาชนะบรรจปิุดสนิทท่ีใหบ้รกิาร 

1.		ได้มาตรฐาน	และมีเลขสารบบอาหาร	(อย.)

2.		พื้นผิวภายนอกของภาชนะ	สะอาด	ไม่มีคราบสกปรก

				เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย	15	เซนติเมตร

น�้าด่ืมหรอืเครือ่งด่ืม ท่ีไมไ่ดบ้รรจใุนภาชนะบรรจปิุดสนิท

3.	ภาชนะบรรจุ	สะอาด	มีฝาปิด	มีก๊อกหรือทางเทรินน�้า

			หรือ	มีอุปกรณ์ที่มีด้ามส�าหรับตักโดยเฉพาะ

4.	ภาชนะบรรจุ	เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย	60	เซนติเมตร

5.	น�้าที่ใช้ส�าหรับปรุง	ประกอบอาหาร	หรือเครื่องดื่ม	สะอาด	

	 ได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการรับรอง		

น�้าใช้

6.	น�้าใช้	เป็นน�้าประปา	หรือน�้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน�้า	

	 ตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่

7.	ภาชนะบรรจุน�้าใช้	สะอาด	มีสภาพดี

รวม

ขอ้ก�าหนดสขุลกัษณะ ถกูตอ้ง

ครบถว้น

ตอ้ง

ปรบัปรงุ

ไมมี่

กิจกรรม

ค�าแนะน�า

ขอ้ก�าหนดสขุลกัษณะ ถกูตอ้ง

ครบถว้น

ตอ้ง

ปรบัปรงุ

ไมมี่

กิจกรรม

ค�าแนะน�า

2.1 อาหารสด อาหารแหง้ และอาหารปรงุส�าเรจ็พรอ้มบรโิภค  (จ�านวน	10	ข้อ)	(ต่อ)

2.2 น�้าด่ืม และน�้าใช ้  (จ�านวน	7	ข้อ)	
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ผลการตรวจแนะน�า

1.		น�้าแข็ง	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด	เช่น	เครื่องหมาย	อย.

2.		น�้าแข็ง	เก็บในภาชนะที่สะอาด	ไม่มีคราบสกปรก	มีฝาปิด

3.		ภาชนะบรรจุน�้าแข็ง	วางสูงจากพื้นอย่างน้อย	15	เซนติเมตร		

	 จากปากขอบภาชนะสูงจากพื้นอย่างน้อย	60	เซนติเมตร				

	 บริเวณที่วางภาชนะ	ไม่มีน�้าขังเฉอะแฉะ	หรือวางใกล้ถังขยะ

4.		ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด	มีด้าม	ส�าหรับคีบหรือตักน�้าแข็งโดยเฉพาะ

5.		ไม่น�าอาหารหรือสิ่งของ	ไปแช่รวมในถังน�้าแข็งส�าหรับบริโภค

รวม

 

ขอ้ก�าหนดสขุลกัษณะ ถกูตอ้ง

ครบถว้น

ตอ้ง

ปรบัปรงุ

ไมมี่

กิจกรรม

ค�าแนะน�า

2.3 น�้าแข็ง    (จ�านวน	5	ข้อ)

ผลการตรวจแนะน�า

1.	ภาชนะ	อุปกรณ์	จัดเก็บในที่สะอาด	มีการปกปิด	เช่น	ตู้	

	 กล่องที่มีฝาปิด	เป็นต้น

2.	เขียง	สะอาด	มีสภาพดี	มีการแยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก

			เนื้อสัตว์ดิบ	ผัก	และผลไม้

3.	เครื่องปรุงรส	เช่น	น�้าส้มสายชู	น�้าปลา	น�้าจิ้ม	ใส่ในภาชนะที่	

	 ปลอดภัย		เช่น	แก้ว	กระเบื้องเคลือบขาว	และมีฝาปิด/การปกปิด

4.	ช้อน	ส้อม	ตะเกียบ	วางตั้งเอาด้ามขึ้นหรือวางเป็นระเบียบ

				ในภาชนะที่สะอาด	ไม่มีคราบสกปรก	สูงจากพื้นอย่างน้อย	

	 60	เซนติเมตร

5.	จาน	ชาม	ถ้วย	แก้วน�้า	ถาดหลุม	ฯลฯ	ที่จัดไว้บริการอาหารเก็บ	

	 ในภาชนะหรือตะแกรงที่สะอาด	วางสูงจากพื้นอย่างน้อย	60	เซนติเมตร

6.		ตู้เย็น/ตู้แช่/อุปกรณ์เก็บรักษาความเย็น	มีขนาดที่เพียงพอ		

	 สะอาด	มีสภาพดี	มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษา	

	 คุณภาพอาหาร

7.	ตู้อบ/เตาอบ/เตาไมโครเวฟ/อุปกรณ์ประกอบหรือปรุง

			อาหาร	ด้วยความร้อนอื่น	ๆ	สะอาด	มีสภาพดี	และไม่ช�ารุด

ขอ้ก�าหนดสขุลกัษณะ ถกูตอ้ง

ครบถว้น

ตอ้ง

ปรบัปรงุ

ไมมี่

กิจกรรม

ค�าแนะน�า

หมวด 3 สขุลกัษณะของภาชนะ อปุกรณ ์และเครือ่งใชอ่ื้นๆ  (จ�านวน	11	ข้อ)
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ผลการตรวจแนะน�า

ผลการตรวจแนะน�า

การลา้งภาชนะอปุกรณ์

8.	ที่ส�าหรับล้างภาชนะฯ		สูงจากพื้นอย่างน้อย	60	เซนติเมตร

9.	มีการแยกเศษอาหารออกก่อนการท�าความสะอาด	และ

			ใส่ในภาชนะรองรับ	วางสูงจากพื้นอย่างน้อย	30	เซนติเมตร

10.	 ล้างภาชนะฯ	ด้วยสารท�าความสะอาด	และล้างด้วยน�้า

			 สะอาด	อย่างน้อย	2	ครั้ง/ล้างด้วยน�้าไหล/ใช้เครื่องล้าง

					 ภาชนะที่ได้มาตรฐาน

11.		มีการฆ่าเชื้อภาชนะฯ	ภายหลังการท�าความสะอาด	เช่น				

						ตากแดด/แช่น�้าร้อน/แช่น�้าคลอรีน/ใช้เครื่องอบ	เป็นต้น

รวม

1.	 มีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปีนั้น	ๆ	ให้ตรวจสอบได้

2.	 มีสุขภาพดี	ไม่แสดงอาการเจ็บป่วย	ในขณะปฏิบัติงาน

3.	 มีทะเบียน	หรือหลักฐานผ่านการอบรมตามหลักสูตร

	 สุขาภิบาลอาหารจากหน่วยงานจัดการอบรมที่ก�าหนดทุกคน

4.		แต่งกายสะอาด	สวมเสื้อมีแขน	หรือมีเครื่องแบบ	และสวมหมวก	

	 หรือเน็ทคลุมผม	หรือวิธีการอื่น	ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้	

5.	 ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารปรุงส�าเร็จพร้อมบริโภค

6.		มีสุขนิสัยท่ีดี	 เช่น	 ตัดเล็บสั้น	 ไม่ทาสีเล็บ	 ไม่สูบบุหรี่	 หรือ	

	 กระท�าใดๆ		ที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารในขณะ

	 ปฏิบัติงานด้านอาหาร

รวม

ขอ้ก�าหนดสขุลกัษณะ

 
ถกูตอ้ง

ครบถว้น

ตอ้ง

ปรบัปรงุ

ไมมี่

กิจกรรม

ค�าแนะน�า

ขอ้ก�าหนดสขุลกัษณะ

ของผ ูป้ระกอบกิจการและผ ูส้มัผสัอาหาร
ถกูตอ้ง

ครบถว้น

ตอ้ง

ปรบัปรงุ

ไมมี่

กิจกรรม

ค�าแนะน�า

หมวด 3 สขุลกัษณะของภาชนะ อปุกรณ ์และเครือ่งใชอ่ื้นๆ  (จ�านวน	11	ข้อ)	(ต่อ)

หมวด 4 สขุลกัษณะสว่นบคุคลของผ ูป้ระกอบกิจการและผ ูส้มัผสัอาหาร   (จ�านวน	6	ข้อ)  		
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หมวด 5  ตรวจการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอรม์แบคทีเรยีในอาหาร ภาชนะอปุกรณ ์

 มือผ ูส้มัผสัอาหาร (จ�านวน	10	ตัวอย่าง)

วิธีการใชแ้บบประเมิน :		 ใช้ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในภาชนะสัมผัสอาหาร	 ตัวอย่างอาหาร	 และมือผู	้

	 	 สัมผัสอาหาร	หรือ	ชุดตรวจสอบ	SI	Medium	(อ.13)	จ�านวน	10	ตัวอย่าง	คือ	

	 	 (1)		 อาหาร		จ�านวน	5	ตัวอย่าง	

	 	 (2)		 ภาชนะ	อุปกรณ์		จ�านวน	3	ตัวอย่าง		

	 	 (3)		 มือผู้สัมผัสอาหาร		จ�านวน	2	ตัวอย่าง	

	 	 ดังตารางนี้

ตัวอย่างอาหาร

 1.

 2.

	 3.

 4.

 5.

 1.

 2.

	 3.

 1.

 2.

ตัวอย่างภาชนะ	อุปกรณ์	 ตัวอย่างภาชนะ	อุปกรณ์	ผล ผล ผล

ผลการตรวจจะต้องไม่พบการปนเปื้อนร้อยละ	90	ขึ้นไป

ระดับดีมาก	:	Clean	Food	Good	Taste	Plus	ต้องผ่านการประเมินทุกข้อ
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ผลการตรวจแนะน�า

1.		ผู้สัมผัสอาหารทุกคนติดบัตรประจ�าตัวผู้สัมผัสอาหารในขณะ

				ปฏิบัติงาน

2.		จัดบริการช้อนกลางให้แก่ผู้บริโภคทันที	

3.		จัดบริการอ่างล้างมือพร้อมสบู่ส�าหรับผู้บริโภคบริเวณสถาน

	 ทีร่ับประทานอาหาร

4.	 ใช้ผัก	และผลไม้ปลอดภัย	:	(เครื่องหมาย	Q/การล้าง/การเฝ้า	

	 ระวังด้วยชุดทดสอบ)

5.		จัดบริการเมนูชูสุขภาพ	:	ผ่านการรับรองเมนูชูสุขภาพ	

	 อย่างน้อย	1	เมนู

6.		ใช้เกลือหรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนตามมาตรฐาน	:	เกลือ/

				น�้าปลา/ซีอิ๊ว

7.		จัดบริการส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	HAS

8.		ใช้ภาชนะปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	:	No	Foam

9.		การสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ	:	อาหารปลอดภัย/

				โภชนาการ

รวม

ขอ้ก�าหนดสขุลกัษณะ

ของผ ูป้ระกอบกิจการและผ ูส้มัผสัอาหาร
ถกูตอ้ง

ครบถว้น

ตอ้ง

ปรบัปรงุ

ไมมี่

กิจกรรม

ค�าแนะน�า

ขอ้แนะน�าเพ่ิมเติม

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ค
มาตฐานรางวลันวดไทยพรเีม่ียม (Nuad Thai Premium Awards, NTP AWARDS)

โดย กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ 

 
 

 

 
 

เกณฑม์าตรฐานรางวลันวดไทยพรีเม่ียม (Nuad 
Thai Premium Awards , NTP AWARDS) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

(เอกสารประกอบการประเมิน)
คิวอารโ์คด้

 

 
 

 

 
 

เกณฑม์าตรฐานรางวลันวดไทยพรีเมี่ยม (Nuad 
Thai Premium Awards , NTP AWARDS) 
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ภาคผนวก ง
มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพ่ือสขุภาพระดบัสากล (Platinum Thai World Class Spa)

โดย กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ

 

 

 
 

 

 
 

มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพือ่สขุภาพ 
ระดับสากล (Thai world class spa) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

(เอกสารประกอบการประเมิน)
คิวอารโ์คด้

เกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพ	ระด้ับและ

การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการสปา

เพื่อสุขภาพระดับสากล

 

 

 
 

 

 
 

มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพือ่สขุภาพ 
ระดับสากล (Thai world class spa) 
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แบบตรวจมาตรฐานสถาแพยาบาล 
ประเภทไมร่ับผูป่้วยค้างคนื (คลนิกิ)  

 
 
 

 
 

 
 
 

แบบตรวจมาตรฐานงานโรงพยาบาล   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ
มาตรฐานสถานพยาบาล 

โดย  กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ

มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

(เอกสารประกอบการประเมิน)
คิวอารโ์คด้
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บันทึก
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข


