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ขัน� ตอนกระบวนการตรวจประเมินระยะไกลมีดังนี�

สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ยังคงสร้างแรงกดดันต่อธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพราะแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกั
� นตนจากไวรัสชนิดนี�ยังคงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
แน่นอนว่าเราใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคนเป�นอย่างมาก
่ า จะสนับสนุนลูกค้าทุกท่านให้ผ่านช่ วงเวลาอันยากลําบากนี�ไปให้ได้
และเราตั�งมันว่
่ � เราได้จัดตั�งกระบวนการตรวจสอบโดยใชเทคโนโลยี
เพื่อยืนยันคํามันนี
เพื่อทําให้แน่ใจว่า
�
บริการของเรายังคงดําเนินต่อไปอย่างราบรื่น

ขัน� ตอน
วางแผนการตรวจประเมินระยะไกล
และประเมินความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของการ

ตรวจประเมินระยะไกล

รับมอบใบรับรอง
(ซึ่ งนําไปใช�ได้ทันที)

การตรวจประเมินระยะไกล (REMOTE AUDIT) คืออะไร
การตรวจประเมินระยะไกลจะถูกนํามาใชก็ตอเมื่อผูตรวจประเมินดําเนินการตรวจสอบขั้นตอน,
ขอกําหนด, กระบวนการ, และพนักงาน แบบเรียลไทมผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูตรวจประเมินสามารถสัมภาษณผูถูกตรวจไดดวยเครื่องมือการสื่อสารทางวีดิโอ
สามารถตรวจสอบเอกสารระยะไกลในขณะถามคําถามหรือรายละเอียดไดดวยการแชรหนาจอ

แก้ไขในส่วนที่ไม่ผ่าน
มาตรฐานการตรวจประเมิน
จัดตารางการตรวจประเมินระยะไกล

การตรวจประเมินระยะไกลสามารถนํามาใชไดในทุกขั้นตอน1 ของการตรวจสอบที่ไมมี
ขอกําหนดวาตองลงตรวจสอบ ณ สถานที่จริง (เชนอุตสาหกรรมหรือสายการผลิต)

ผู ้ตรวจประเมินจะดําเนินการอย่างไร
โดยปกติแลว บูโร เวอริทัส จะใชโปรแกรม Microsoft Teams ในการประชุมทางวีดิโอ แตทั้งนี้ทั้งนั้น
ทาง บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการไดตามความเหมาะสมและความสะดวกของลูกคา เชน
โปรแกรม Zoom หรือ Skype

1 สิทธิ์มาตรฐานและเงื่อนไขการตรวจประเมินระยะไกลจะถูกกําหนดโดยแต่ละหน่วยงานกํากับดูแล (accreditation body)
หรือเจ้าของโครงการ และจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2
อาจจําเป�นต้องมีการลงตรวจสอบ ณ พื�่นที่จริง ขึ�นอยู่กับกฎของหน่วยงานกํากับการรับรอง

พู ดคุยกับผู ้ตรวจประเมินในส่วนของรายละเอียด
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและโลจิสติกส์

รับผลรายงานการตรวจประเมินระยะไกล
เตรียมพร้อมและนําเสนอ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดําเนินการตรวจประเมินระยะไกล2

อะไรคือเงื่อนไขสู่ความสําเร็จของ
การตรวจประเมินระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจประเมินแบบใดสามารถดําเนินการในระยะไกลได้
หนวยงานกํากับดูแลรับรองมาตรฐาน3 สวนใหญเห็นพองกับการตรวจประเมินระยะไกลในสถานการณโรคระบาด
COVID-19 เพื่อคงไวซึ่งระบบมาตรฐาน และความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ
การใหสิทธิ์เหลานี้อนุญาตใหใชแนวทางปฏิบัติ IAF MD4/MD5 ในการดําเนินการตรวจประเมินระยะไกล

ข้อสําคัญที่จําเป�นสําหรับการตรวจประเมินระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีดังนี�

ระบบมาตรฐานเชน ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 22001 นั้นสามารถดําเนินการตรวจประเมินระยะไกลได
โดยปกติแลว ครึ่งหนึ่งของขั้นตอนการตรวจประเมินปกติสามารถดําเนินการระยะไกลได และสามารถดําเนินการ
ตรวจประเมินระยะไกลไดทุกขั้นตอนในสถานการณเฉพาะ ในกรณีนี้ จะมุงเนนที่อุตสาหกรรมเฉพาะที่สวนใหญ
ไมมีการตรวจสอบ ณ สถานที่จริงหรือกระบวนการผลิตมาเกี่ยวของ และการตรวจประเมินติดตามผล (surveillance)
เปนตน

ประโยชน์ของการตรวจประเมินระยะไกล
การเตรียมเอกสาร:
ทําใหแนใจวาเอกสาร
ถูกเตรียมอยางดีและ
พรอมจะแชรหนาจอ
กับผูตรวจประเมิน
หากการลงตรวจสอบ ณ
สถานที่จริงไมสามารถ
ดําเนินการไดทําให
แนใจวาเอกสารทั้งหมด
สามารถเขาถึงจากระยะ
ไกลและสามารถแชร
ออนไลนได

เครื่องมือสื่อสารสนเทศ
และการเชื่อมตอที่เสถียร:
ทําใหแนใจวาเครือขาย
ออนไลนของคุณมีความพรอมที่จะใชงานผานการ
เชื่อมตอและแชรหนาจอ
ไดหลายคน
ในกรณีที่ตองใชงานหองเฉพาะ เพื่อการเชื่อมตอที่
ดีกวา โปรดทําใหแนใจวา
มันจะดีพอเมื่อถึงเวลา
การตรวจประเมินจริง

ความปลอดภัย
และลับเฉพาะ:
ตรวจสอบใหแนใจวา
คุณมีการรักษาความ
ปลอดภัยดวยระบบ
VPN ที่สามารถใช
เชื่อมตอกับระบบ
สื่อสารสนเทศได
ในขณะเดียวกัน
ผูตรวจประเมินของ
บูโร เวอริทัส จะใชงาน
BV VPN เชนกัน

ความพรอมของ
ผูถูกตรวจประเมิน:
เชนเดียวกันกับการ
ตรวจประเมินระบบ
มาตรฐานทั่วไป
โปรดทําใหแนใจวาผู
ที่เกี่ยวของทั้งหมดจะ
สามารถเขาถึงหรือถูก
เชิญใหเขารวมการ
ประชุมทางวีดิโอได
ทุกคนสามารถเชื่อมตอ
ไดทุกเมื่อที่พวกเขาตอง
การหรือเปนที่ตองการ

การจัดการเวลา:
การตรวจประเมินระยะ
ไกลจะมีการจัดการเวลา
ที่เฉพาะเจาะจงเมื่อเทียบ
กับการตรวจประเมิน ณ
สถานที่จริง
ผูตรวจประเมินของ บูโร
เวอริทัส จะปรับเปลี่ยน
รูปแบบการตรวจประเมิน
ตามความเหมาะสม

สามารถคงไว้
ซึ่ งการรับรอง

3

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตรวจประ
เมินโดยเพิ่มความ
ยืดหยุ ่นและลดเวลา
การเดินทาง

ประหยัดเวลาและ
งบประมาณจาก
การเดินทาง

เฉพาะหน่วยให้การรับรอง (accreditation bodies) และหน่วยกํากับดูแล (oversight bodies)ที่ควบคุมระบบมาตรฐานเท่านัน�

ที่จะสามารถระบุ ได้ว่าการตรวจประเมินระยะไกลแบบใดเหมาะสม รวมถึงเงื่อนไขการบังคับใช�และสัดส่วนการตรวจประเมินระยะไกล
ที่สามารถปฏิบัติได้ แต่ทงั� นี�ทงั� นัน� จวบจนปั จจุ บัน(วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2563) ยังมีหน่วยให้การรับรอง
หรือหน่วยกํากับดูแลบางแห่งห้ามมิให้ดําเนินการตรวจประเมินระยะไกลโดยเด็ดขาด

ดําเนินธุ รกิจได้
อย่างต่อเนื่อง
แม้ในสถานการณ์
โรคระบาดร้ายแรง

เตรียมพร้อม
ดําเนินธุ รกิจเมื่อ
ช่ วงสถานการณ์
วิกฤตผ่านพ้นไป

เครือข่ายระหว่างประเทศ
่
ที่สามารถส่งมอบบริการรับรองที่ครอบคลุมทัวโลก
บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น มีบริการรับรองระบบมาตรฐาน ISO หรือระบบมาตรฐานสําหรับอุตสาหกรรมเฉพาะอื่น ๆ
ที่ครอบคลุมถึง 80 ประเทศทั่วโลก การตรวจประเมินแบบปรับไดและบริการฝกอบรมสําหรับองคกรทุกขนาด
ในดานคุณภาพ, สุขอนามัยและความปลอดภัย, สิ่งแวดลอม, หวงโซอุปทาน (Supply Chain), และความรับผิดชอบขององคกร

7 900

คือจํานวนของผู ้ตรวจประเมิน

Shaping a World of Trust
For more information, contact Bureau Veritas at:
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