ISO Consulting

:

START UP ISO 9001 2015

ระยะเวลาดาเนินการ 4 เดือน จานวน 10 Man-days (อบรม 4, ที่ปรึ กษา 5, Pre audit 1)

ราคา 120,000 บาท *
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่อา้ งอิงการการให้บริ การทัว่ ไป ส่ วนราคาจริ งจะปรับลดลงหรื อเพิ่มขึ้น
ตาม Factors อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

รายละเอียดงาน :
• การตรวจประเมินเบื้องต้น (Initial review)
• การฝึ กอบรมความรู ้พ้นื ฐาน (Basic Training)
• วิเคราะห์บริ บท, ความสัมพันธ์ของระบวนการ และวัตถุประสงค์คุณภาพ
• วิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านคุณภาพ
• จัดทาระบบเอกสาร และควบคุม
• การวางแผน และควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Planning and Operation)
• จัดระบบการตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุ ง (Checking, Analysis and
Improve)
• การฝึ กอบรมภายใน หลักสู ตร “ISO 9001:2015 Internal Quality Audit”
• ประชุมทบทวนโดยฝ่ ายบริ หาร (Management Review)
• ตรวจประเมินความพร้อมก่อนตรวจรับรองจริ ง (Pre-Assessment)
บริการตรวจประเมินความสอดคล้ องของกฎหมายสิ่งแวดล้ อม
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
กฎหมายพลังงาน และการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ
www.aimconsultant.com e-mail : marketing@aimconsultant.com Tel : 086-601-1801

:

START UP ISO 14001 2015

ระยะเวลาดาเนินการ 4 เดือน จานวน 10 Man-days (อบรม 5, ที่ปรึ กษา 4, Pre audit 1)

ราคา 120,000 บาท *
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่อา้ งอิงการการให้บริ การทัว่ ไป ส่ วนราคาจริ งจะปรับลดลงหรื อเพิ่มขึ้น
ตาม Factors อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

รายละเอียดงาน :
• การตรวจประเมินเบื้องต้น (Initial review)
• การฝึ กอบรมความรู ้พ้นื ฐาน (Basic Training)
• วิเคราะห์บริ บท, ความสัมพันธ์ของระบวนการ และวัตถุประสงค์ดา้ นสิ่ งแวดล้อม
• วงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ การประเมินและชี้บ่งประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อม
• วิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม
• จัดทาระบบเอกสาร และควบคุม
• การพัฒนาส่ วนสนับสนุนต่าง ๆ ที่จาเป็ น (QMS Supporting)
• การวางแผน และควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Planning and Operation)
• จัดระบบการตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุ ง (Checking, Analysis and Improve)
• การฝึ กอบรมภายใน หลักสู ตร “ISO 14001:2015 Internal Quality Audit”
• ประชุมทบทวนโดยฝ่ ายบริ หาร (Management Review)
• ตรวจประเมินความพร้อมก่อนตรวจรับรองจริ ง (Pre-Assessment)
บริการตรวจประเมินความสอดคล้ องของกฎหมายสิ่งแวดล้ อม
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
กฎหมายพลังงาน และการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ
www.aimconsultant.com e-mail : marketing@aimconsultant.com Tel : 086-601-1801

ISO Consulting

:

START UP ISO 45001 2015

ระยะเวลาดาเนินการ 4 เดือน จานวน 10 Man-days (อบรม 5, ที่ปรึ กษา 4, Pre audit 1)

ราคา 120,000 บาท *
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่อา้ งอิงการการให้บริ การทัว่ ไป ส่ วนราคาจริ งจะปรับลดลงหรื อเพิ่มขึ้น
ตาม Factors อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

รายละเอียดงาน :
• การตรวจประเมินเบื้องต้น (Initial review)
• การฝึ กอบรมความรู ้พ้นื ฐาน (Basic Training)
• วิเคราะห์บริ บท, ความสัมพันธ์ของระบวนการ และวัตถุประสงค์ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
• การชี้บ่ง และประเมินความเป็ นอันตราย
• วิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• จัดทาระบบเอกสาร และควบคุม
• การพัฒนาส่ วนสนับสนุนต่าง ๆ ที่จาเป็ น (QMS Supporting)
• การวางแผน และควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Planning and Operation)
• จัดระบบการตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุ ง (Checking, Analysis and Improve)
• การฝึ กอบรมภายใน หลักสู ตร “ISO 45001:2018 Internal Quality Audit”
• ประชุมทบทวนโดยฝ่ ายบริ หาร (Management Review)
• ตรวจประเมินความพร้อมก่อนตรวจรับรองจริ ง (Pre-Assessment)
บริการตรวจประเมินความสอดคล้ องของกฎหมายสิ่งแวดล้ อม
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
กฎหมายพลังงาน และการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ
www.aimconsultant.com e-mail : marketing@aimconsultant.com Tel : 086-601-1801

:

START UP ISO 50001 2015

ระยะเวลาดาเนินการ 4 เดือน จานวน 10 Man-days (อบรม 3, ที่ปรึ กษา 6, Pre audit 1)

ราคา 120,000 บาท *
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่อา้ งอิงการการให้บริ การทัว่ ไป ส่ วนราคาจริ งจะปรับลดลงหรื อเพิม่ ขึ้น
ตาม Factors อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

รายละเอียดงาน :
• การตรวจประเมินเบื้องต้น (Initial review)
• การฝึ กอบรมความรู ้พ้นื ฐาน (Basic Training)
• การกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านพลังงาน
• จัดทาระบบเอกสาร และควบคุม
• จัดระบบการตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุ ง (Checking, Analysis and Improve)
• การฝึ กอบรมภายใน หลักสู ตร “ISO 50001:2018 Internal Quality Audit”
• ประชุมทบทวนโดยฝ่ ายบริ หาร (Management Review)
• ตรวจประเมินความพร้อมก่อนตรวจรับรองจริ ง (Pre-Assessment)

บริการตรวจประเมินความสอดคล้ องของกฎหมายสิ่งแวดล้ อม
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
กฎหมายพลังงาน และการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ
www.aimconsultant.com e-mail : marketing@aimconsultant.com Tel : 086-601-1801

