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บริษัท ไวส์ บิสซเินส คอนซลัแตน็ท์ จํากดั 



แนะนําบริษัท  และความเป็นมาแนะนําบริษัท  และความเป็นมา

� จดัตั %งเมื'อปี 2551 รวมตวักนัของนกัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร  4 คน มุง่ให้บริการแบบเสมือนหนึ'งในทีมงาน

� ด้วยประสบการณ์มากกวา่ 19 ปี  ผลงานการให้คําปรึกษามากกวา่ 
90 บริษัท ครอบคลมุกลุม่ผลติภณัฑ์อาหาร หลายหลายชนิด เช่น 90 บริษัท ครอบคลมุกลุม่ผลติภณัฑ์อาหาร หลายหลายชนิด เช่น 
อาหารทั'วไป / นมพลาสเจอร์ไรส์  /อาหารสําเร็จรูปพร้อมบริโภค / 
ภาชนะบรรจ ุ/อาหารกึ'งสําเร็จรูป  เป็นต้น 

www.GMPISO.COM

wilaichin@yahoo.com

บริษัทไวส์ บิสซิเนส คอนซลัแต็นท์ จํากดั 



คณุสมบตัิพื %นฐานของบริษัท คณุสมบตัิพื %นฐานของบริษัท 

� ทีมที'ปรึกษาได้รับการรับรองคณุสมบตัผิา่นตามเกณฑ์การให้
คําปรึกษาแตล่ะด้านจากสถาบนัอาหาร

� บริษัท ได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัท ที'ปรึกษากบัศนูย์ที'
ปรึกษาไทย ประเภท A ลําดบัที' 3116ปรึกษาไทย ประเภท A ลําดบัที' 3116

� สนใจตรวจสอบรายละเอียดข้อมลูการให้บริการและลกูค้าอ้างอิง
ได้ที' WWW . GMPISO.COM หรือสอบถามทาง

wilaichin@yahoo.com

การสร้างระบบจะไมเ่ป็นปัญหาหนกัใจ ภายใต้

การใช้บริการจากทีมงานเรา 

บริษัทไวส์ บิสซิเนส คอนซลัแต็นท์ จํากดั 



� 1.ให้คาํปรึกษาวางระบบคุณภาพสากล 

GMP, HACCP, GAP, IFS, BRC, ISO 22000 , ISO 9001 , เป็นต้น

� 2. ให้คาํปรึกษาวางระบบบริหารจัดการ   
        SWOT การวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาสและอปุสรรค การกําหนด

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ รวมถงึกลยทุธ์ที'จะนํามาใช้ และการกําหนดดชันีชี %
KPI) 

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ รวมถงึกลยทุธ์ที'จะนํามาใช้ และการกําหนดดชันีชี %
วดัผลดําเนินการ (KPI) รวมถึง การบริหารจดัการทางด้านทรัพยากร
มนษุย์

� 3.ให้คาํปรึกษากจิกรรมเพิ,มผลผลิต
      เป็นบริการให้คําปรึกษาในการเพิ'มประสทิธิภาพการทํางาน  การลดของ

เสีย  และการปรับปรุงระบบ เช่น กิจกรรม 5 ส  , QCC , การตรวจ
ประเมินคณุภาพภายใน ( IQA ) เป็นต้น 

บริษัทไวส์ บิสซิเนส คอนซลัแต็นท์ จํากดั 



การเข้าร่วมเป็นสว่นหนึ'งในโครงการภาครัฐการเข้าร่วมเป็นสว่นหนึ'งในโครงการภาครัฐ

� ได้รับการคดัเลือกให้เป็นตวัแทนสถาบนัอาหารในการเป็นที'
ปรึกษาเข้าให้บริการที'ปรึกษาให้กบับริษัท SMEs ดงันั %นจงึขอ
เชิญชวนบริษัทท่านสมคัรเข้าโครงการดงักลา่ว ดงันั %นถ้าทาง
บริษัทท่านมีความสนใจในโครงการดงักลา่วกรุณาตดิตอ่
สอบถามข้อมลูเพิ'มเตมิได้ที' คณุ วิไลลกัษณ์ เบอร์ติดตอ่ 081 
บริษัทท่านมีความสนใจในโครงการดงักลา่วกรุณาตดิตอ่
สอบถามข้อมลูเพิ'มเตมิได้ที' คณุ วิไลลกัษณ์ เบอร์ติดตอ่ 081 
9115258 , 0863351621  หรือ ด ูรายละเอียดข้อมลูได้ที' 

WWW. GMPISO .COM

บริษัทไวส์ บิสซิเนส คอนซลัแต็นท์ จํากดั 



หลกัการวิธีการร่วมงานกบัผู้วา่จ้าง หลกัการวิธีการร่วมงานกบัผู้วา่จ้าง 

บริษัทไวส์ บิสซิเนส คอนซลัแต็นท์ จํากดั 



บริษทั ที.ดี.แดรี�ฟู้ ดส์ จาํกดั

สหกรณ์โคนมชะอาํ – หว้ยทราย จาํกดั

บริษทั แดรี�ซนัไรส์ จาํกดั นมพลาสเจอร์ไรส์

ตวัอยา่งลกูค้า 

บริษทั เดอะ บาบีคิว ฟดู พลาซ่า จาํกดั

บริษทั ที.ดี.แดรี�ฟู้ ดส์ จาํกดั

สหกรณ์โคนมอ่าวนอ้ย นมโรงเรียน
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โครงการที'มีงบสนบัสนนุสําหรับจดัทําระบบโครงการที'มีงบสนบัสนนุสําหรับจดัทําระบบ

GMP : GMP : กลุ่มแปรรูปขั 1นต้นทุกชนิดกลุ่มแปรรูปขั 1นต้นทุกชนิด
ทั 1งจากประมง  ปศุสัตว์  ทั 1งจากประมง  ปศุสัตว์  

และการเกษตรพืชผักและผลไม้ และการเกษตรพืชผักและผลไม้ 

GMPGMP--HACCP : HACCP : อาหารพร้อมอาหารพร้อม
บริโภค สาํเร็จรูปทุกประเภท บริโภค สาํเร็จรูปทุกประเภท 

ระบบบริหารจัดการด้านสุขลักษณะ

BRC /ISO BRC /ISO 22000   22000   :  :  ผู้ผลิตผู้ผลิต
อาหารที,มีระบบ อาหารที,มีระบบ GMPGMP--HACCP HACCP 
แล้วและส่งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรปแล้วและส่งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรป

เป็นหลักเป็นหลัก

Green Producvity / water 
footprint / RD / GMP 

Catering /หาค่า Fo /  

ระบบบริหารจัดการด้านสุขลักษณะ
ที,ดีและความปลอดภัยของอาหาร 

ต่อการบริโภค

บริษัทไวส์ บิสซิเนส คอนซลัแต็นท์ จํากดั 



                    ใครได้รับการสนบัสนนุบ้าง ใครได้รับการสนบัสนนุบ้าง 

ธุรกจิอาหารเทา่นั �น  ในกลุม่  ธุรกจิอาหารเทา่นั �น  ในกลุม่  S , M  S , M    และทุกประเภทอาหารและทุกประเภทอาหาร
บริษัทไวส์ บิสซิเนส คอนซลัแต็นท์ จํากดั 



                    ได้รับการสนบัสนนุในเรื'องอะไรบ้าง ได้รับการสนบัสนนุในเรื'องอะไรบ้าง 

การสนับสนุน

ที'ปรึกษาเข้าทํางานให้ 6 -10  วนั
แล้วแตล่ะระบบ 

คา่ตรวจประเมิน
จากผู้ให้การรับรอง 

เข้ารับการ
อบรมกับ

การสนับสนุน
คา่ตรวจประเมิน

จากผู้ให้การรับรอง 
30,000 บาท 

ได้รับงบคา่ตรวจสอบคณุภาพสินค้าใน
วงเงิน 20,000 – 50,000 บาท 

อบรมกับ
สถาบัน

อาหาร 2 
วัน

บริษัทไวส์ บิสซิเนส คอนซลัแต็นท์ จํากดั 



องค์กรต้องมีความพร้อมในเรื'องใดบ้างองค์กรต้องมีความพร้อมในเรื'องใดบ้าง

อาคารสถานที'ผลติ

ป้องกนั
ปนเปื%อนได้

เครื'องจกัรอปุกรณ์

ติดตั %งสะดวก งา่ย
ในการทําความ

ความพร้อม
ด้านบคุลากร

ปนเปื%อนได้

มีสิ'งอํานวยความ
สะดวกตา่งๆ 

เพียงพอที'จะทํา
ให้เกิดสขุลกัษณะ

ที'ดีในการผลิต

ติดตั %งสะดวก งา่ย
ในการทําความ

สะอาด

สภาพเหมาะสม
ดแูลรักษา 

เพียงพอ

ตระหนกัและทํา
ตามระบบ

บริษัทไวส์ บิสซิเนส คอนซลัแต็นท์ จํากดั 



ที'ปรึกษาเข้าไปช่วยทําอะไรบ้างที'ปรึกษาเข้าไปช่วยทําอะไรบ้าง

การออกแบบ

การอบรม

• ให้คําแนะนําด้านโครงสร้าง

• ให้คําแนะนําด้านระบบเอกสาร

• ความเข้าใจในมาตรฐานการอบรม

การประเมิน

• ความเข้าใจในมาตรฐาน

• การตรวจประเมินรักษาระบบ

• ความเข้าใจการนําระบบไปปฎิบตัิ

• ความมีประสิทธิภาพของระบบ

บริษัทไวส์ บิสซิเนส คอนซลัแต็นท์ จํากดั 



สนใจสมคัรรับสทิธิD ต้องเตรียมอะไรบ้าง สนใจสมคัรรับสทิธิD ต้องเตรียมอะไรบ้าง 

เตรียมเอกสาร
ประกอบ

รับการตรวจ
ประเมินจากทีม
ประเมินสถานที' กรอกใบสมคัร

ประกอบ

• หนงัสือรับรอง

• เอกสารตาม
กฎหมายสถานที'
ผลติอาหาร 

ประเมินจากทีม
ประเมินสถานที' 

บริษัทไวส์ บิสซิเนส คอนซลัแต็นท์ จํากดั 
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การกรอกรายละเอียดและเตรียมหลกัฐานประกอบการสมคัร
กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนตามที'ระบอุยู่ในแบบฟอร์มใบสมคัร
โดยขอรายชื'อทีมงาน ขั %นตํ'าสามคน  บคุคลที'ลงชื'อในใบสมคัรต้อง
เป็นชื'อเดียวกบับคุคลที'มีอํานาจในหนงัสอืรับรอง 
 
เอกสารแนบที�ตอ้งจดัเตรียม สําหรบับริษัท
2.1 หนงัสอืสําเนารับรองของบริษัท หรือ สําเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ 
ต้องไมเ่กิน  6 เดือนหลงัจากวนัที'คดัสําเนาจนถึงวนัที'ยื'นสมคัร
2.2 สําเนาหลกัฐานใบอนณุาติประกอบกิจการโรงงาน (รง.2 / รง. 4 )
พร้อมหลกัฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมและการต่ออายใุบอนณุาติ
2.3 สําเนาหลกัฐานการขออนณุาตสิถานที'ผลติ ( อ.2  หรือ สบ .1 )
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2.3 สําเนาหลกัฐานการขออนณุาตสิถานที'ผลติ ( อ.2  หรือ สบ .1 )
พร้อมการต่ออายใุบอนณุาติ
2.4 สําเนาใบอนณุาตผิลติอาหาร ( อ.6 หรือ ทป.2 ) กรณีโรงงานประมง
 
เอกสารแนบที�ตอ้งจดัเตรียม สําหรบัรายบคุคลที�เกี�ยวข้องกบับริษัท
 3.1 สําเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จดัการ
ที'มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล  พร้อมการลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง
 
3.2 สําเนาบตัรประชาชนของรายชื'อทีมงานตามที'ระบใุนใบสมคัร
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 



ลําดบัขั %นตอนการพิจารณารับเข้าใช้สทิธิDลําดบัขั %นตอนการพิจารณารับเข้าใช้สทิธิD

ตรวจสอบความครบถ้วนเอกสาร

ประเมินสภาพอาคารที' ประเมินสภาพอาคารที' 

เข้าร่วมการสมัมนา /อบรม

ที'ปรึกษาเข้าให้บริการ ณ สถานที'

บริษัทไวส์ บิสซิเนส คอนซลัแต็นท์ จํากดั 



ประโยชน์ที'องค์กรจะได้รับประโยชน์ที'องค์กรจะได้รับ
� สร้างมาตรฐานในการควบคมุการทํางาน
� สง่เสริมการตลาด
� เป็นพื %นฐานในการตอ่ยอดการพฒันาสูร่ะบบที'สงูขึ %น
� กรณีใช้สิทธิDในโครงการ ช่วยลดคา่ใช้จ่ายคา่ที'ปรึกษาและกรณีใช้สิทธิDในโครงการ ช่วยลดคา่ใช้จ่ายคา่ที'ปรึกษาและ

ตรวจประเมิน
� ได้รับเงินสนบัสนนุคา่ตรวจวิเคราะห์และสอบเทียบสินค้า

บริษัทไวส์ บิสซิเนส คอนซลัแต็นท์ จํากดั 



สิ'งที'องค์กรเข้าร่วมต้องดําเนินการ
สิ'งที'องค์กรเข้าร่วมต้องดําเนินการ

• ทําให้สอดคล้องตามหลกัการของระบบ
ปรับปรุงอาคารสถานที' 

สิ'งที'องค์กรเข้าร่วมต้องดําเนินการ
สิ'งที'องค์กรเข้าร่วมต้องดําเนินการ

• จดัทําเป็นคูม่ือมาตรฐานการทํางานให้
เพียงพอและเหมาะสมตอ่ทรัพยากรที'มี 

จดัทํามาตรฐานควบคมุ
การปฎิบตังิาน

• สื'อสารอบรมแนะนําให้พนกังานปฎิบตัิตาม
มาตรฐานและร่วมถึงการประเมินติดตามความมี
ประสิทธิภาพของระบบ 

สื'อสารและการนําไป
ปฎิบตัคิวบคมุ

บริษัทไวส์ บิสซิเนส คอนซลัแต็นท์ จํากดั 



เงื'อนไขเงื'อนไข//ข้อจํากดัการใช้สทิธิDในโครงการข้อจํากดัการใช้สทิธิDในโครงการ

• โดนปรับ และถกูถอนสทิธิD ต้องทาํให้เสร็จ

ได้รับคืนค่าสมัครได้รับคืนค่าสมัคร
• ต้องผา่นได้รับรองก่อนจงึได้เงินคืนได้รับคืนค่าสมัครได้รับคืนค่าสมัคร

ภายหลังภายหลัง

• เพื'อติดตามและประเมินความมี
ประสทิธิภาพโครงการ

ยนิยอมให้เข้าเยี,ยม
ชมและให้ข้อมูล

บริษัทไวส์ บิสซิเนส คอนซลัแต็นท์ จํากดั 



ถามถาม--ตอบตอบ
02 3854469 , 081 9115258

บริษัทไวส์ บิสซิเนส คอนซลัแต็นท์ จํากดั 


