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รายช่ือธุรกิจสปา  
ทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2560 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้รับบริการทั้งในและ
ต่างประเทศยอมรับ เติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถขยายตลาดธุรกิจบริการได้กว้างขึ้น ผ่านการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ
สุขภาพ โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจ ณ สถานประกอบการจริง เพ่ือช่วยให้มีการแก้ปัญหาที่ส อดคล้องกับ
สถานการณ์จริงของธุรกิจแต่ละราย ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ 

ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือธุรกิจที่มีมาตรฐานคุณภาพในด้าน (1) การ
บริหารจัดการองค์กร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด (4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นบุคลากร 
(6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (7) ผลลัพธ์ โดยได้คะแนนรวมตามเกณฑ์ฯ ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 500 คะแนน) หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ขึ้นไป ในปี 
2560  

นอกจากนี้ ธุรกิจที่ได้คะแนนรวมตามเกณฑ์ฯ ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป (เต็ม 500 คะแนน) หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป จะได้รับรางวัล DBD 
Wellness Service Awards 2017 และธุรกิจที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล Best 
Practice 

ปี 2560 มีรายช่ือธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์ฯ ได้รับรางวัล DBD Wellness Service Awards 2017 และ Best Practice ดังนี้ 
 
ล าดับ  ชื่อกิจการ (Brand) ที่อยู่ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ Website 

1 Best Practice & DBD 
Wellness Service Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

เฮลท์ ล้านนา สปา 29/2-3 ถนนสิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม ่ 
50200 

053-326-214 081-595-5932 www.healthlannaspa.com  

2 Best Practice & DBD 
Wellness Service Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

ศิรา สปา (บริษัท สบาย
ไทย จ ากัด) 

8/1  ถนนราชวิถ ี ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200 053-222-288 081-881-4055 www.ziraspa.com  

3 Best Practice & DBD 
Wellness Service Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

ชีวา สปา 4/2  ถนนหัสดิสวี ต.ศรีภูม ิอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  
50200 

053-211-400 087-189-9704 www.cheevaspa.com  

4 Best Practice & DBD 
Wellness Service Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

เต๋าการ์เด้น เฮลธ์สปา 
แอนด์รีสอร์ท 

274/1  ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม่  50220 053-921-200 086-190-6436 www.tao-garden.com 

http://www.healthlannaspa.com/
http://www.ziraspa.com/
http://www.cheevaspa.com/
http://www.tao-garden.com/
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ล าดับ  ชื่อกิจการ (Brand) ที่อยู่ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ Website 

5 Best Practice & DBD 
Wellness Service Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

รีเฟรช สปา @24 43 ซ.ซอย สุขุมวิท 24 ถ.สุขุมวิท คลองตัน คลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 

089-927-7515  www.refresh 24 spa.com 

6 DBD Wellness Service 
Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

บาหล ีสปา 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
10400 

02-290-0125  www.balispa-
chaophyapark.com  

7 DBD Wellness Service 
Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

บรรณดาราสปา 9 ซอยบางแวก146  แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 
10160 

02-865-3865 081-824-2838 www.bandaraspa.com  

8 DBD Wellness Service 
Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

มาซูมิ สปา 23 ถนนห้วยแกว้ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 096-924-4992  www.masumispa.com  

9 DBD Wellness Service 
Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

บุษบากรสปา 132/35  ต.อ่าวนาง  อ.เมือง  จ.กระบี ่ 81000 075-695-615 081-719-6750,  
088-790-7178 

www. 
boossabakornspa.com 

10 ผ่านเกณฑ์ฯ ลานนาค า สปา 88/4  ถนนศรีดอนไชย  ต.ช้างคลาน อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  
50100 

053-274-377 082-889-9119 www.lannacomespa.com 

11 ผ่านเกณฑ์ฯ รดารมย์สปา 43/2 หมู่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี ่ 81000 08-8098-8797   

12 ผ่านเกณฑ์ฯ ปราณิสา สปา 310/4  ซอยรื่นรมย์  ถนนหน้าเมือง ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.
ขอนแก่น  40000 

085-945-6642 085-353-0010  

13 ผ่านเกณฑ์ฯ อารายานา สปา 5/6 ซอยสายน้ าผึ้ง ถนนศิริมังคลาจารย ์ต.สุเทพ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200 

097-925-6999  www.arayanaspa.com  

14 ผ่านเกณฑ์ฯ เดอะ วีสปา เดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต 16 หมู่ 2  ถ.วิเศษ อ่าวฉลอง 
หาดราไวย ์     อ.เมือง ภูเก็ต 83130 

084-859-6695  www.vijittresort.com/thevsp
a.html  

15 ผ่านเกณฑ์ฯ ชิดา สปา 12/2  ม.8  ถนนแม่ริม-สแม็ก ต.แมแ่รม  อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม่  50180 

081-881-1444 081-928-8511 www.chiidaspa.com 

16 ผ่านเกณฑ์ฯ เชียงใหม่สปามันตรา 30/11  ถนนเจริญสุข  ต.ช้างเผือก อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  
50300 

053-226-655 098-554-2691 www.spamantra.com  

17 ผ่านเกณฑ์ฯ วาร ีสปา 132  โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ถนนลอยเคราะห ์ ต.ช้าง
คลาน อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100 

053-905-000   

18 ผ่านเกณฑ์ฯ ไอร่า สปา แอนด์ เวลเนส 
(iRA Spa & wellness) 

12/482  ม.3  ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต.วชิิต  อ.เมือง  จ.
ภูเก็ต  83000 

 084-321-3778 www.iraspawellness.com  

http://www.balispa-chaophyapark.com/
http://www.balispa-chaophyapark.com/
http://www.bandaraspa.com/
http://www.masumispa.com/
http://www.lannacomespa.com/
http://www.arayanaspa.com/
http://www.vijittresort.com/thevspa.html
http://www.vijittresort.com/thevspa.html
http://www.chiidaspa.com/
http://www.spamantra.com/
http://www.iraspawellness.com/
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ล าดับ  ชื่อกิจการ (Brand) ที่อยู่ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ Website 

19 ผ่านเกณฑ์ฯ ชีวาสปา กรุงเทพ 108/3 ซอยรามบุตรี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 

02-816-007 083-695-9955 www.shewaspa.com  

20 ผ่านเกณฑ์ฯ คีรีธารา สปา แอนด ์มาส
สาจ 

55 ถนนสุชาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 
10220 

02-152-6888 093-139-8388 www.kiritaraspa.com 

21 ผ่านเกณฑ์ฯ ไอดิน บิ้วตี้ แอนด์ สปา 9/1 หมู่บ้านลลิลกรีนวิลล ์ ซอยสุขาภิบาล5 ถนนสุขาภิบาล 
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 

086-544-1589 081-599-0999 www.idinbeautyspa.com  

22 ผ่านเกณฑ์ฯ สยามทัช มาสสาจ แอนด์ 
สปา 

526/1-5 ซอยรามค าแหง39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวัง
ทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

 099-465-5146  

23 ผ่านเกณฑ์ฯ อาเกต สปา (Agate Spa) 413/93-96 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 20150 038-250-797-8 081-663-5188 www.theagatepattaya.com  

24 ผ่านเกณฑ์ฯ ยูสปา 70 ถ.ราชด าเนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 053-327-000 081-960-5584 www.uhotelsresorts.com/uc
hiangmai/spa-th.html  

25 ผ่านเกณฑ์ฯ รีเฟรช สปา แอท หัวหิน 41,42/1-2 ถนนเพชรเกษม ต.หวัหิน อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธ ์77110 

032-860-901 085-333-5559 www.refreshspahuahin.com  

26 ผ่านเกณฑ์ฯ ภูโคลน คันทรี คลับ 132  ม.2  ถนนแม่ฮ่องสอน-ปาย ต.หมอกจ าแป ่ อ.เมือง จ.
แม่ฮ่องสอน 

053-282-579 081-882-5500 www.phuklon.co.th 

27 ผ่านเกณฑ์ฯ เป็น ๑ นวดไทย & สปา 183/999 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 10210 

091-889-4771   

28 ผ่านเกณฑ์ฯ สบายคอร์เนอร์สปา 90,92 ซอยสาทร9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  
กรุงเทพฯ 10120 

02-676-9695 09-0902-6883  

29 ผ่านเกณฑ์ฯ นะ โมเม้น สปา (Na-
Moment spa) 

50/4  ม.3  ต.ท่าอิฐ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120 092-825-
56991 

084-140-6802  

30 ผ่านเกณฑ์ฯ บ.ยาว ไอแลนด์ วิลเลจ 
จ ากัด (เรือนขา้ว สปา) 

78  ม.4  ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว  จ.พังงา  82160 075-584-500   

31 ผ่านเกณฑ์ฯ บ้านสวนสปา 56/52  ซอยมะลิริมซอย9 ถนนมะลิวัลย์ 9  ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น  40000 

 081-739-7655  

32 ผ่านเกณฑ์ฯ เนเชอรัล เฮลท์ แอนด์ 
สปา (Natural Health 

and spa) 

10/456  หมู่บ้านเลียบทางรถไฟ ฝั่งตะวันตก  ซอย 94  ต.
หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ์ 77110 

099-389-2947 094-495-2616 www.natural-health-
spa.com  

33 ผ่านเกณฑ์ฯ บ้านประคบทองไทย สปา 
(สาขา 3) 

111/29  ม.2  ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี 097-031-5598  www.baanprakobthong.com 

http://www.shewaspa.com/
http://www.kiritaraspa.com/
http://www.idinbeautyspa.com/
http://www.theagatepattaya.com/
http://www.uhotelsresorts.com/uchiangmai/spa-th.html
http://www.uhotelsresorts.com/uchiangmai/spa-th.html
http://www.refreshspahuahin.com/
http://www.phuklon.co.th/
http://www.natural-health-spa.com/
http://www.natural-health-spa.com/
http://www.baanprakobthong.com/
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ล าดับ  ชื่อกิจการ (Brand) ที่อยู่ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ Website 

34 ผ่านเกณฑ์ฯ ภูตะวัน 20/10  ม.1  ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม  081-876-9865  

35 ผ่านเกณฑ์ฯ ศุภกรแอนด์บอดี ้สปา 164,166 ซอยรามค าแหง24 แยก 32 ถนนรามค าแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

 094-536-9269  

36 ผ่านเกณฑ์ฯ พฤกษา สปา 70/175  ซอยเทศบาล27/1 ถนนถีนานนท์  ต.เมือง
กาฬสินธุ์ อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ ์ 46000 

 087-426-6565  

37 ผ่านเกณฑ์ฯ ค าแสดสปา 89 หมู่ 5, ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบรุี จ.กาญจนบุรี 
71190 

034-540-661-5  www.comsaed.com  

38 ผ่านเกณฑ์ฯ อันวินด์ สปา บาย 
เดอะเซ้นซ์ (Unwind Spa 

By The Senses) 

111/7 ถนนนาโน ต.ป่าตอง อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต 83150 081-370-1134   

39 ผ่านเกณฑ์ฯ เฟิร์สสปา 100/79 ถนนกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100 089-726-0519   

40 ผ่านเกณฑ์ฯ บ้านอักษกิา สปา 289 ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 

081-648-9350  www.banauksika.com  

__________________________ 

http://www.comsaed.com/
http://www.banauksika.com/

