
  
 

แนะน ำบริษทั 
 
 

จากประสบการณ์การให้บริการที่ปรึกษาและรวมถึงการ
ท างานดา้นระบบบริหารคุณภาพและระบบความปลอดภยั
ของอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 20 ปี ท าให้
เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่เป็นที่ธุรกิจขนาดย่อม     
( SME ) ซ่ึงต้องการที่ปรึกษาที่มีรูปแบบเฉพาะเพื่อให้เกิด
การร่วมงานกนัไดอ้ย่างดีจึงเป็นที่มาของการตั้งบริษทัWISE 

BUSINESS CONSULTANT Co.,Ltd. เพื่อให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ
ในดา้นต่างๆ กบัองค์กรขนาดกลางและเล็ก ที่ลูกคา้เขา้ถึง
ได้และและเป็นแบบโค๊ชช่ิง (Coaching)  ประกอบด้วย
ทีมงานที่มีประสบการณ์ในแต่ละดา้นมากมาย   โดยบริการ
ของบริษทั ฯ  ไม่ไดท้ าหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษาแต่ทีมงาน
ของเราจะร่วมงานกับองค์การของท่านเสมือนหน่ึงใน
คณะท างานอีกดว้ย  โดยให้บริการปรึกษาแนะน าและเป็นผู้
ฝึกสอนกับผู้รับผิดชอบขององค์กร ให้สามารถที่ จะ
ด าเนินการไดด้ว้ยตนเองเมื่อจบโครงการ      
ภายใต้สโลแกน 

ช่วยคุณคิด ช่วยคุณท า น าธุรกิจคุณเข้าสู่มาตรฐานสากล
เพื่อการบริหารจัดการทีเ่ป็นเลิศ 

 

 

บริการของบริษัท 
          บ ริษัท  Wise Business Consultant Co.Ltd.  มุ่ งให้บ ริการที่
ปรึกษาการด าเนินธุรกิจที่ครบวงจรกับบริษทั SME ซ่ึงทาง
บริษทัมีบริการดงัต่อไปน้ี 
 

1.ให้ค ำปรึกษำวำงระบบคุณภำพสำกล  
  GMP, HACCP, GAP,  IFS,  BRC,  ISO 22000 ,  ISO 
9001 ,  ISO 1 4 0 0 0 , OHSAS 18000  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
รำยละเอียดกำรให้บริกำรดังนี้ 
     เป็นการให้บริการเต็มรูปแบบตั้ งแต่การให้บริการ
ประเมินสถานการณ์ เบื้ องต้นขององค์กรว่ามีความ
สอดคล้องกบัขอ้ก าหนดที่มีตอ้งการแล้วมากน้อยเพียงใด
เพ่ือน าผลต่างเหล่านั้นมาวางแผนในการด าเนินการต่อไป
ตามล าดบัขั้นตอนการจดัท าระบบ      
  
2. ให้ค ำปรึกษำวำงระบบบริหำรจัดกำร  
     เป็นบริการให้ค าปรึกษาในการจดัท าแผนกลยุทธ์ตั้งแต่ 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค การ
ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ รวมถึงกลยทุธ์ที่จะน ามาใช ้และ
การก าหนดดัชนี ช้ีวัดผลด าเนินการ (KPI) รวมถึง การ
บริหารจดัการทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์
 
 

 

3.ให้ค ำปรึกษำกิจกรรมเพิ่มผลผลิต 
     เป็นบริการให้ค าปรึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน  การลดของเสีย  และการปรับปรุงระบบ เช่น 
กิจกรรม 5 ส  , QCC , การตรวจประเมินคุณภาพภายใน     
( IQA )  เป็นต้น  เพ่ือปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตองค์กรให้
สูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
4. อบรม  
     บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรมทั้ง In-house Training  และ  
Public Training  ซ่ึ งป ระกอบ ด้ว ยหลัก สู ต รอบ รมที่
เก่ียวขอ้งมาตรฐานสากล  ระบบบริหารจดัการ และการเพ่ิม
ผลผลิต  ตวัอยา่งเช่น  

• ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัมาตรฐานสากลต่าง ๆ  เช่น 
ISO 9000 , ISO 14000 เป็นตน้,  

• ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหาร ( 
Food safety ) 

• การจดัท าและควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ  
• การจดัท าดชันีช้ีวดัผลการปฎิบตัิงาน  (KPI) 
• การวางแผนเชิงกลยทุธ์ (Strategic Planning) 
• การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
• Balanced Scorecard 
• และหลกัสูตรอื่นๆ ตามความตอ้งการขององคก์ร 

 



  
 

ขั้นตอนการขอรับการให้บริการ 
 

วิธีการร่วมงานกับองคก์รลูกค้า 

 
  

 
1. กรอกขอ้มูลในแบบตอบรับความสนใจในบริการ 
2. จดัท าขอ้เสนอให้บริการตามขอ้ 1 
3. บริษทัฯ ประเมิน จดัท าแผนงานด าเนินการ 

 
 
 
 
ก าหนดแผนงานการเขา้ให้บริการล่วงหนา้แจง้ให้
องคก์รลูกคา้เตรียมการ และเขา้ให้ค าปรึกษาแนะน า 
สอนงาน จดัท ารายงานสรุปผลการให้บริการ 
 

ประโยชน์หรือข้อแตกต่างจากการใช้บริการ 
 
1. ค่าใช้จ่ายต ่ากว่าไดรั้บผลเช่นเดียวกนั 
2. ประหยดัเวลาของทีมท างานในองคก์าร 
3. ไดแ้นวทางในการปฎิบตัิงานที่หลากหลาย 
4. ทีมงานไดค้วามรู้ที่จะรักษาและพฒันาระบบตอ่ได ้
5. สิทธิผลประโยชน์จากการเป็นลูกคา้ของเรา 
     

 
ส่วนหนึ่งของลูกค้าทีใ่ช้บริการจากทมีงานของเรา 

*****  หลงัจากจบโครงการ   บริษทัฯตกลงว่าจา้ง  ทีมงาน
ของเราเป็นที่ปรึกษาประจ าบริษทัเพื่อพฒันาองคก์รดา้น
อื่นๆ  ต่อเน่ือง 
 

 

ไดรั้บการขึ้นทะเบียนผูต้รวจประเมินและเป็นผูต้รวจ
ประเมินของบริษทัให้บริการรับรองระบบ(Certify body ) 
และที่ปรึกษาดงัต่อไปน้ี  
ระบบความปลอดภยัของอาหาร 

• A 17238/183/2006 
• Certificated No.21351 

ระบบบริหารคุณภาพและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
• SGS/SSCE/LAC/504637/P/4518 
• SGS/SSCE/LAC/508374/P/17057 
• A 18021 /180 / 2006 
• Certificated No.05/AJA/TH/023 
• Certificated No.05/S/OH&S3/252 

 

 

 

              ท าไมต้อง  Wise 

 

Wise  มุ่งเนน้ให้ค าแนะน าเพื่อ พฒันา
องคก์รให้มีศกัยภาพ 

•  Wise มีผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญใน
หลายสาขามีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี 

• Wise  มีการร่วมงานพร้อมติดตามผล
อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

• Wise  ให้บริการท่ีคุม้ค่า  ในราคา
มิตรภาพท่ีคุณพอใจ 

• Wise  มีท่ีปรึกษาประจ าองคก์ร    ท่ี
พร้อมร่วมงานในองคก์รของท่าน 

 
 



  
 

 

ข้อเสนอพิเศษส าหรับบริษัท ที่เคยติดต่อและ
สอบถามการใช้บริการผ่านทางเว็บไซด์บริษัท 

 
1.การUpgrade ระบบจาก GMP เป็น GHP 
    ส ำหรับบริษทัท่ีไดก้ำรรับรอง GMP HACCP 
มำแลว้ เป็นบริกำรท่ีเขำ้ให้ค  ำปรึกษำ 
ปรับระบบจำก เดิม และใหก้ำรอบรม 
ท ำควำมเขำ้ใจในขอ้ก ำหนดในรำคำเพียง  
25,000บำท ท่ีกำรเขำ้ท ำงำน 2 วนั 
 
2.ส าหรับการต่อขยาย
เพ่ิมเติมระบบจากเดิมที่มีอยู่จาก  
GMPHACCP ไปสู่ ISO 9001: 2015  คิด
ค่ำบริกำร 45,000 บำท  

ท่ีกำรเขำ้ให้บริกำร☆5วนั 
 
 
 

3.ส าหรับการต่อยอดเพ่ิมเติมจาก 
GMPHACCP ไปสู่ ISO22000  คิดค่ำบริกำร 
65,000 บาท ท่ีกำรเขำ้ใหก้ำร 7 วนั  
 
4.ส าหรับการขยายขอบเขตระบบจากเดิมที่
มีมาตรฐาน ISO 90001:2015 
ตอ้งกำรเพ่ิมระบบ GHPHACCP คิดค่ำบริกำร 
35,000 บำทท่ีจ ำนวน 4 วนั 
 
5. ส าหรับการเร่ิมตน้ท าธุรกิจอาหารทางเรามี
ให้บริการตั้งแต่ การออกแบบแปลนสถานท่ี
ผลิตจากแปลงท่ีดินว่างเปล่า และปรับแปลน
สถานท่ีเดิมส าหรับการย่ืนขออนุญาเป็น
สถานท่ีผลิต  สิทธิในราคา พิเศษเร่ิมตั้งแต่ 
30,000 บาทขึ้นไป  ตามขนาดของโรงงาน 
 

สนใจติดต่อและสอบถามผา่นช่องทางในเวบ็ 
WWW.GMPISO.COM หรือ  
โทร. 081 9115258   วิไลลกัษณ์  

 
 
 

1. GHP      ราคา  8,500 บาท 
2. GHP-HACCP  ราคา 9,500 บาท 
3. IS0 9001:2015  ราคา 10,500 บาท 
4. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ราคา 

10,000 บาท 
5. การประเมินความเส่ียง ราคา 10,000 

บาท 
ราคาขา้งตน้รวมค่าใบ Certificate และ
ส่ืออบรมตน้ฉบบั  

 
หมายเหตุ ราคาดงักล่าวในแต่ละหมวดเฉพาะ
บริษทัในเขต กรุงเทพฯปริมลฑลเท่านั้น หากนอก
เขตมีค่าเดินทางตามแต่ละแห่ง  และ ราคาดงักล่าว
สามารถเจรจาปรับไดต้ามประเภทกลุ่มสินคา้และ
ขนาดขององคก์ร 

บริการด้านการฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่างๆในหมวดของข้อก าหนด 


