
กิจกรรมหลักในโครงการ

 ศึกษาดูงาน ณ สถานปฏิบัติงานจริงของธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ   

 และดูแลผูสูงอายุตนแบบ

 กิจกรรมใหคำปรึกษา ณ สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาเขาสูเกณฑฯ   

 โดยผูเชี่ยวชาญจากสถาบันฯ 

 ประเมินผล พรอมรับประกาศนียบัตรสำหรับผูประกอบการที่ผานเกณฑฯ

 กิจกรรม Focus Group ระหวางผูประกอบการที่เขารวมโครงการ

 ผูประกอบการที่เปน Best Practice จะไดรับมอบโล     

 จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ไมเสียคาใชจายตลอดโครงการ!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณวริษฐา  มีทวี, คุณเยาวรินทร  พจนกุดั่น , คุณกุลชนก  เจนศิริพิกุล 

โทรศัพท 02-6171727 ตอ 223, 221, 208  โทรสาร 02-617-1708 
Email :  waristha@masci.or.th, yaowarin@masci.or.th,

 kulchanok@masci.or.th

ขอเรียนเชิญผูประกอบการธุรกิจสปา 

นวดเพื่อสุขภาพ และดูแลผูสูงอายุเขารวมโครงการ

“ยกระดับมาตรฐานการบริหาร
จัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
สูเกณฑมาตรฐานคุณภาพ”
ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลคาสูง 

ปงบประมาณ 2561

สมัครเขารวมโครงการไดตั้งแต วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

หรือจนกวาจะครบตามจำนวนที่กำหนด



โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสู่เกณฑ์  
มาตรฐานคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561 
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

1. ช่ือองค์กร ___________________________________________________________________________ (ไทย) 

 ___________________________________________________________________________ (อังกฤษ) 

2. ประเภทธุรกจิ 
  กิจการสปา  นวดเพื่อสุขภาพ  กิจการการดูแลผู้สูงอายแุละผูม้ีภาวะพึ่งพิง 

3. ที่ตั้งองค์กร 
 เลขท่ี______________________________ ถนน_________________________________________________ 

 แขวง/ต าบล__________________________________ อ าเภอ/เขต___________________________________ 

 จังหวัด__________________________________ รหัสไปรษณยี์_____________________________________ 

 โทรศัพท_์__________________________________ โทรสาร________________________________________ 

 เว็ปไซต_์________________________________________ อีเมล_์___________________________________ 

4. ผู้ประสานงานหลัก 
 ช่ือ-สกุล_________________________________________ต าแหน่ง_______________________________ 

 โทรศัพท_์___________________________________โทรสาร____________________________________ 

 โทรศัพท์มือถือ____________________________อีเมล_์________________________________________ 

5. หนังสือรับรองนิติบุคคล ทะเบยีนเลขท่ี___________________  
(กรุณาแนบส าเนาหนังสือรับรองนติิบุคคล มาพร้อมใบสมัคร) 

6. การจดทะเบียนหรือรับใบอนุญาต 

      กิจการสปา 
 ใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

เลขท่ี____________________________ 

     นวดเพื่อสุขภาพ  
 ใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทนวดเพื่อสุขภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี____________________________
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    กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประเภทการให้บริการ 

 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบรายวัน (Day Care)  

 Nursing Home (ช่วยเหลือตวัเองไม่ได้)  

 บริการผูสู้งอายุหลังเกษียณ (Retirement Home)  

 โรงพยาบาลผู้สูงอาย ุใบอนุญาตเลขท่ี _____________________ 
กรณีเป็นรูปแบบสถานพยาบาล ต้องขอใบอนุญาตสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. 
2545 จากกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข 

   (กรุณาแนบส าเนาใบอนุญาตฯ มาพร้อมใบสมัคร) 

7. วันท่ีเริ่มด าเนินกิจการ_________________________________________________________________________ 

8. จ านวนพนักงานท้ังหมด__________________คน 

9. วันท างานปกต_ิ_______________________เวลา_______________  

10. ผู้รับผิดชอบหลักในการจดัท าเกณฑ์มาตรฐานฯ (อย่างน้อย 3 คน) ซึ่งประกอบด้วย 

 1.______________________________________________ต าแหน่ง_________________________________ 

 2.______________________________________________ต าแหน่ง_________________________________ 

 3.______________________________________________ต าแหน่ง_________________________________ 

11. ระบบ/มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่มีการด าเนินการ เช่น ISO, GMP, HACCP, 5ส เป็นต้น 

 1.______________________________________________________________________________________ 

 2.______________________________________________________________________________________ 

 3.______________________________________________________________________________________ 

12. เหตผุลทีส่มัครเข้าร่วมโครงการ 
  เพื่อพัฒนาองค์กร 

 เพื่อสร้างความเชือ่มั่นให้กับผู้รบับริการ 

 อื่น ๆ________________________________________________________________________________ 

13. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ รวมทั้งยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ จนถึงการได้รับ
หนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ  
 

   
  (___________________________________) 

  ต าแหน่ง_____________________________ 

  วันท่ี_______________________________ 
 
 

 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ    
2. หลักฐานการจดทะเบียนตามประเภทธุรกิจ   
3. แผนที่ตั้งองค์กร  
4. แบบประเมินองค์กร 

กรุณาส่งใบสมัครนี้มาที่ โทรสาร: 0-2617-1708 หรือ waristha@masci.or.th โทรศัพท:์ 0-2617-1727 ต่อ 223 

 

ประทับตราองค์กร 

mailto:waristha@masci.or.th


เพื่อใหการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ (สปา นวดเพื่อสุขภาพ และดูแลผูสูงอายุ)

มีการยกระดับตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กําหนด เปนที่เชื่อถือและยอมรับจากผูใชบริการทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอยางตอเนื่อง 

และสรางโอกาสทางการตลาด รวมทั้ง สรางแรงจูงใจและกระตุนใหผูประกอบการรายใหมเห็น

ถึงประโยชนความสําคัญของเกณฑมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ

ประชาสัมพันธ

เปดตัวโครงการ

(Kick-off)

รับสมัคร

ผูประกอบการ

สปา

นวดเพื่อสุขภาพ

ดูแลผูสูงอายุ

รวม 110 ราย

26 ก.พ.61



ใหคําปรึกษาเชิงลึก 

ณ สถานประกอบการ

(Coaching)

ประเมินผลรวมกัน

ระหวางผูประกอบการ

(Focus Group)

ประเมินผลการพัฒนา

และคัดเลือกผูประกอบ

ธุรกิจตัวอยาง

ธุรกิจละ 5 ราย

รวม 15 ราย

2 ครั้ง 1 ครั้ง

รับประกาศนียบัตร

และมอบโล (สําหรับผู

ประกอบธุรกิจตัวอยาง)

ประชาสัมพันธ

ผูประกอบธุรกิจ

ที่ผานเกณฑฯ

1 ครั้ง - Directory

- เว็บไซตของกรมฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

- จดหมายขาว

- วิดีทัศนสําหรับเผยแพรในโอกาสตางๆ อาทิ 

งานแสดงสินคา



• ประกอบธุรกิจ 
สปา
นวดเพื่อสุขภาพ
ดูแลผูสูงอายุ

• จดทะเบียน/ มีใบอนุญาต
• มีผูประสานงานหลัก

แผนกหนวยตรวจ ฝายหนวยตรวจ 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

โทร 0-2617-1727 ตอ 223, 221, 208

waristha@masci.or.th

yaowarin@masci.or.th

kulchanok@masci.or.th


