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รายช่ือธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ 
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) การบริหาร
จัดการองค์กร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด (4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นบุคลากร (6) การมุ่งเน้น
การปฏิบัติการ (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 และธุรกิจทีไ่ด้คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล Best Practice 

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

1 Best Practice & DBD 
Wellness Service Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

ลีลานวดไท 1 ถนนอินทาวโรส ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053-270-403 081-468-8816 www.chiangmaithaimass
age.com  

2 Best Practice & DBD 
Wellness Service Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

เลอเบสท์ นวดแผนไทย 114-120 ถนนไนท์บาซ่าร์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.
เชียงใหม่ 50100 

053-281-336 081-111-4581   

3 Best Practice & DBD 
Wellness Service Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

เจ้าพระยาเวทนวดเพือ่สุขภาพ 100-102 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพฯ 10150 

081-818-3303   www.chaophyavej-
chaophyapark.com  

4 Best Practice & DBD 
Wellness Service Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

ภูริตา  สาขารังสิตนครนายก 666 ถนนรังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.
ปทุมธานี 12130 

02-956-8883     

5 Best Practice & DBD 
Wellness Service Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

เลมอนกลาส 167/4 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
10400 

02-692-9254 090-109-8000 www.lemongrass-
spa.com  

6 DBD Wellness Service 
Awards 

ลีลานวดไท พระสิงห ์ 98/3 ถนนราชด าเนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
50200 

053-326-240 081-468-8816 www.chiangmaithaimass
age.com  

http://www.chiangmaithaimassage.com/
http://www.chiangmaithaimassage.com/
http://www.chaophyavej-chaophyapark.com/
http://www.chaophyavej-chaophyapark.com/
http://www.lemongrass-spa.com/
http://www.lemongrass-spa.com/
http://www.chiangmaithaimassage.com/
http://www.chiangmaithaimassage.com/


 

2 

ล าดับ  ชื่อกิจการ (Brand) ที่อยู่ โทรศัพท์ มือถือ website 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

7 DBD Wellness Service 
Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

ลีลานวดไท ราชวิถ ี 4/1 ถนนราชวิถ ีต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-289-557   www.chiangmaithaimass
age.com  

8 DBD Wellness Service 
Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

ลีลานวดไท ราชด าเนิน 86-88 ถนนราชด าเนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
50200 

053-327-243   www.chiangmaithaimass
age.com  

9 DBD Wellness Service 
Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

ลีลานวดไท ท่าแพ 35-37 ถนนราชด าเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.
เชียงใหม่ 50200 

053-279-403 081-468-8816 www.chiangmaithaimass
age.com  

10 DBD Wellness Service 
Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

ลีลานวดไท ราชภาคินัย 38 ถนนราชภาคินัย ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
50200 

053-279-403 083-079-0038 www.chiangmaithaimass
age.com  

11 DBD Wellness Service 
Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

ภูริตา สาขาฟวิเจอร์ปาร์ครังสิต 94 ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต(โรบินสันชั้นG) ถนน
พหลโยธิน ต.ประชาธิปปัตย ์อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 

02-958-6983     

12 DBD Wellness Service 
Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

ภูริตา สาขาเทสโก้โลตัส ล าลูก
กา คลอง 2 

20/68 หมู่18 โลตัสล าลูกกาคลอง2 ถนนล าลูกกา ต.คูคต อ.ล า
ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 

02-995-7588     

13 DBD Wellness Service 
Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

ภูริตา สาขาเทสโก้โลตัส ล าลูก
กา คลอง 4 

90 หมู่2 เทสโก้โลตัสคลอง4  ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุร ีจ.ปทุมธาน ี
12130 

02-990-8681     

14 DBD Wellness Service 
Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

ภูริตา สาขาบิ๊กซี ล าลูกกา 10 บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ หมู่12   ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลกูกา จ.
ปทุมธานี 12150 

02-152-7790     

15 DBD Wellness Service 
Awards 

ผ่านเกณฑ์ฯ 

ภูริตา สาขาเทสโก้โลตัส รังสิต 801 เทสโก้โลตัสสาขารังสิต ถนนพหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.
ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี12130 

086-334-8144     

16 ผ่านเกณฑ์ฯ กรีนแบมบูมาซสาจ 1/1 ถนนมูลเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 089-827-5563   www.green-bamboo-
massage.com  

17 ผ่านเกณฑ์ฯ เดอะเบสท์ นวดแผนไทย 46-48 หมู่7 ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่ 50100 

085-029-1863     

18 ผ่านเกณฑ์ฯ เลอเบสท์ นวดแผนไทย (สาขา
นิมมาน) 

118 ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 053-473-2537 089-999-9112,  
081-473-2537 

  

19 ผ่านเกณฑ์ฯ ทองน้ าหนึ่ง นวดเพื่อสุขภาพ 18/2 ซอย 3 ถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ. 053-200-721 083-941-2011   

http://www.chiangmaithaimassage.com/
http://www.chiangmaithaimassage.com/
http://www.chiangmaithaimassage.com/
http://www.chiangmaithaimassage.com/
http://www.chiangmaithaimassage.com/
http://www.chiangmaithaimassage.com/
http://www.chiangmaithaimassage.com/
http://www.chiangmaithaimassage.com/
http://www.green-bamboo-massage.com/
http://www.green-bamboo-massage.com/
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ล าดับ  ชื่อกิจการ (Brand) ที่อยู่ โทรศัพท์ มือถือ website 

เชียงใหม่ 50100 

20 ผ่านเกณฑ์ฯ ยายโสนวดแผนไทย 69/7 ถนนนภาจรัส. ต.ปากน้ า  อ.เมือง  จ.กระบี ่ 81000 075-612-870 087-270-6241   

21 ผ่านเกณฑ์ฯ ปราณิสา นวดแผนไทย 585 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 40000 085-945-6642     

22 ผ่านเกณฑ์ฯ ณฐารมย์ 1329/10 อาคารโลตัสเอ็กเพลสทาวน์อนิทาวน์ ชั้น 2 ถนน 
ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 
10310 

084-533-2469     

23 ผ่านเกณฑ์ฯ พิสมัย Relax Massage 299/2 ถนน พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค 
กรุงเทพฯ  10160 

02-454-4939 081-753-5393   

24 ผ่านเกณฑ์ฯ สบายไทยมาสสาจ 1/8 ถนนท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 053-820-669 086-921-9149 www.zabaithai.com  

25 ผ่านเกณฑ์ฯ บ้านคลายเมื่อยนวดเพื่อ
สุขภาพ 

54 ถนนคู้บอน แขวงบางขัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ  
10510 

02-943-4641 085-042-9556   

26 ผ่านเกณฑ์ฯ ไทม์ ทู มาสสาจ 21 ถนนราชด าเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
50200 

099-291-9546     

27 ผ่านเกณฑ์ฯ เฮือนค า นวดแผนไทย 42,42/1 เทสโก้โลตัสประชาอุทิศ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ  
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ  10140 

086-898-6196     

28 ผ่านเกณฑ์ฯ เบญจาวด ี 746 ถนนเจริญนคร (78) แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 

094-614-2597     

29 ผ่านเกณฑ์ฯ แสนสบายมาสซาส 169/10-12 ซอยแสนสบาย ถนนราษฏร์อุทิศ ต.ป่าตอง อ.กะทู ้
จ.ภูเก็ต 83150 

08-6943-0022     

30 ผ่านเกณฑ์ฯ บลีส 339/203 หมู่บ้านวนาทิพย์ ถนนสวุินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีน
บุรี กรุงเทพมหานคร 10510 

087-559-4548 095-363-7184   

31 ผ่านเกณฑ์ฯ เสน่ห์ไทย 21 ถนนบางนา-ตราด แขวงดอกไม้  เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

086-970-3863     

32 ผ่านเกณฑ์ฯ บ้านต านานไทย ทิชา 46/1 ซอยพหลโยธิน7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

02-357-1023,  081-815-4918   

33 ผ่านเกณฑ์ฯ เฟื่องฟ้า นวดเพื่อสุขภาพ 100-102 ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพฯ 10150 

02-415-3992, 
02-895-0022 

089-459-7554   

34 ผ่านเกณฑ์ฯ ช.ช้างนวดแผนไทย 566 ซอยอ่อนนุช40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  
10250 

086-883-3219     

http://www.zabaithai.com/
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ล าดับ  ชื่อกิจการ (Brand) ที่อยู่ โทรศัพท์ มือถือ website 

35 ผ่านเกณฑ์ฯ ไวท์-ออร์คิด มาสสาจ 10 ถนนลอยเคราะห ์ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
50200 

085-529-0362 093-194-7611   

36 ผ่านเกณฑ์ฯ เนวาน่า มาสสาจ 8/16 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 093-194-7611     

37 ผ่านเกณฑ์ฯ จิวามณี เฟร์มมิ้ง สปา 777 ห้อง L4-03 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 

02-258-1540 064-069-6224   

38 ผ่านเกณฑ์ฯ ไทยสปา 89 ถนนร่วมจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 087-912-5869   www.thaispacom.com/in
dex.php  

39 ผ่านเกณฑ์ฯ เครือวัลย์ นวดเพื่อสุขภาพ 25/5 ถนนนิกรส าราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 089-417-0138     

40 ผ่านเกณฑ์ฯ ณัฐฏ์จงกล นวดเพื่อสุขภาพ 
สาขา2 

165/1-2 หมู่ 2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 094-792-3141   www.natjongkolmassage
.com 

41 ผ่านเกณฑ์ฯ ณัฐฏ์จงกล นวดเพื่อสุขภาพ 65/27 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี  หมู่14 ต.บางแม่นาง อ.บาง
ใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 

064-338-2385     

42 ผ่านเกณฑ์ฯ นวดไทยเฮาส์ 48 ห้อง 5-6 ถนนราชวิถี ต.ศรีภูม ิอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
50200 

089-425-1680     

43 ผ่านเกณฑ์ฯ เฟรนด์ มาสสาจ (Friend 
Massage) 

1/1 คอนโดปันสุข ซอยราชพฤกษ์ ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

080-496-6984     

44 ผ่านเกณฑ์ฯ ภูตะวัน นวดแผนไทย 20/10 หมู่ 1 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 081-876-9865     

45 ผ่านเกณฑ์ฯ ศิลาณ์รักนวดเพื่อสุขภาพ 70/1 บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขารังสิต2 ถนนพหลโยธิน ต.
คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธาน ี12130 

087-051-2207   www.j-
thaichairmassage.com  

46 ผ่านเกณฑ์ฯ ณรัลฌาบิวตี้ แอนด ์มาสสาจ 130/1 ถนนราชภาคินัย ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.
เชียงใหม่ 50200 

053-273-753 081-112-3998 www.naruncha.com/th/
contact_th.php 

47 ผ่านเกณฑ์ฯ ดอกบัวไทย มาสสาจ 164/93 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 087-188-8774     

48 ผ่านเกณฑ์ฯ เรือนพชร นวดแผนไทย 108/134 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.ในเมอืง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

043-042-556 090-027-2949   

__________________________ 
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