การตรวจประเมิน
ระยะไกล
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563
โดย

SYED ARSHAD HASHMI

ผู ้จัดการฝ่ ายฝึ กอบรม
บู โร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่ น, อเมริกาเหนือ

SYED ARSHAD HASHMI –

ผู ้จัดการฝ่ ายฝึ กอบรม, บู โร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่ น อเมริกาเหนือ
หัวหนาผูตรวจประเมินและวิทยากรฝกอบรมสําหรับระบบมาตรฐาน ISO 9001, OHSAS
18001 (ISO 45001), ISO 14001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 55001
and ISO 37001

ประวัติวิทยากร

วิศวกรอาชีพพรอมดวยประสบการณกวา 24 ปในดานการฝกอบรม การตรวจประเมิน
และความเชี่ยวชาญดานการปฏิบัตติ ามระบบมาตรฐาน ISO ตาง ๆ ใหกับอุตสาหกรรม
จํานวนมาก
ใหการฝกอบรมมาแลวนับไมถวน และดําเนินการตรวจประเมินในหลายประเทศอันไดแก
สหรัฐอเมริกา ยุโรป แคนาดา ไทย ซาอุดิอาระเบีย บาหเรน โอบาน กาตาร ปากีสถาน
และ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส
https://www.linkedin.com/in/syed-arshad-hashmi-b43325b7

ก่อตัง� ในปี ค.ศ. 1828
รายได้:

5 พันล้านยู โร
พนักงาน

75,000 คน
ประวัติพอสังเขปของ บู โร เวอริทัส

สํานักงานและห้องปฏิบตั กิ าร

1 , 4 0 0 แ ห่ ง

ใน

1 40 ประเทศ
ลู ก ค้ า ก ว่ า

400,000
ราย

ผู ้นําในบริการด้าน

การทดสอบ ตรวจสอบ และการรับรอง
ระดับโลก
เชี่ ยวชาญในด้าน
คุณภาพ
สุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
่ น
ความยังยื
การจัดการความเสี่ยงในองค์กร

สุขอนามัยและความปลอดภัย

อื่น ๆ :





ISO 45001 (OHSAS 18001)
Compliance Audits
Industry Standards

ความปลอดภัยของอาหาร














ISO 9001
AS/EN-9100 - Aerospace
TL 9000
IATF 16949 - Automotive
ISO 20000
TiCK IT

บริการของ บู โร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่ น

คุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ISO 14001/EMAS/ISO 14064
ISO 50001
Greenhouse Gas – UN CDM / Eu
ETS
 Forestry -PEFC, FSC




ความปลอดภัย





ISO 27001/20000
TAPA
ISO 28000
ISO 22301











BRC Global Food
Standard
IFS International Food
Standard
ISO 22000
FSSC 22000
EurepGAP
Dutch HACCP and
Danish HACCP DS 3027
GMP+ and QS and GMO
Fami-QS
Bio-terrorism
Supply Chain
Management /
Confidence

ความรับผิดชอบต่อสังคม
SA8000
Global Reporting
Initiative (GRI)
 AA1000



่
และหลักสูตรฝึ กอบรมทีครอบคลุ
มแทบทุกมาตรฐาน……!!!

Clients Own / Auditing
Integrated Management Systems
BS EN 16001/ ISO 28000
Vericert

3

2
1

วัตถุประสงค์

• ทําไมต้องตรวจ
ประเมินระยะไกล

• มุมมองของการ
ตรวจประเมิน
ระยะไกล

• แบบแผนของ
การตรวจประเมิน
ระยะไกลและการ
ตรวจประเมิน ณ
สถานที่จริง

ความต่อเนื่องของธุรกิจ – สถานการณ์ปัจจุ บัน
 ปจจุบันนี้ โลกกําลังเผชิญหนากับโรคระบาด COVID-19 ซึ่งหามมิใหมีการเยี่ยมชมสถานที่ของลูกคาของเรา
 ขอหามถูกใชเปนแนวทางในระดับทองถิ่น จังหวัดหรือรัฐ และภาครัฐ เพื่อปองกันการเผยแพรเชื้อไวรัส
 ทาง บูโร เวอริทัส จึงมีความจําเปนที่จะตองมีมาตรการปองกันเพื่อปกปองพนักงานและลูกคาทุกทานจากการแพรระบาดของไวรัส
 เราสามารถควบคุมการแพรระบาดไดโดยการตัดขั้นตอนการเดินทางออกจากการปฏิบัติงานของผูตรวจประเมินของเรา
 ปจจุบัน บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการตรวจสอบระยะไกลแกลูกคาที่มีความพรอมสําหรับบริการนี้
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การตรวจประเมินระยะไกล – เอกสารที่จําเป� น
วิธีการตรวจประเมินระยะไกลมีพื้นฐานมาจากเอกสารเหลานี:้
 ISO 17021-5 - ขอกําหนดสําหรับหนวยงานที่ใหบริการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการ
 IAF MD4:2018 – เอกสารบังคับสําหรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบ / ประเมินผล
 IAF MF5:2019 – การกําหนดเวลาตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดลอม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 IAF ID12:2015 – หลักในการประเมินระยะไกล
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การตรวจประเมินระยะไกลคืออะไร
คํานิยามจาก บูโร เวอริทัส:
การตรวจประเมินระยะไกลจะถูกนํามาใช้ ก็ตอ่ เมื่อผู้ตรวจประเมินดําเนินการตรวจสอบขันตอน,
้
ข้ อกําหนด, กระบวนการ,
และพนักงาน แบบเรี ยลไทม์ผา่ นเทคโนโลยีสารสนเทศ

NOTE 1: ไมใชทุกขั้นตอนและทุกประเภทของอุตสาหกรรมจะสามารถดําเนินการตรวจประเมินระยะไกลได
NOTE 2: การตรวจประเมินระยะไกลคือตัวเลือกที่มาแทนที่การตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง
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การตรวจประเมินระยะไกล – การตรวจประเมินแบบใดสามารถดําเนินการในระยะไกลได้
การตรวจประเมินดังตอไปนี้สามารถดําเนินการในระยะไกลได:
 การตรวจประเมินขั้นแรก (Stage 1 Audits)
 การตรวจติดตามผล (Surveillance Audits)
 การตรวจเพื่อตออายุ (Recertification Audits)
 การตรวจติดตามซ้ํา (Follow-up Audits)

NOTE 1 : การดําเนินการตรวจสอบระยะไกลไมวาจะเปนมาตรฐานใดก็ตาม จะตองไดรับความเห็นชอบและอนุมัติโดยผูจัดการฝายรับรองระบบงาน (Accreditation Manager)
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การตรวจประเมินระยะไกล – ขัน� ตอนการทํางาน
ไมวาจะถึงกําหนดการตรวจประเมินรอบใดก็ตาม
(stage 1, Surveillance, Recertification หรือ
follow-up audit)

1. ถึงกําหนดการตรวจ
ประเมิน ณ สถานที่จริง
สําหรับการตรวจในรอบอื่นจะต้ องได้ รับการยินยอมจาก
ผู้จดั การฝ่ ายรับรองระบบงาน (Accreditation Manager)
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การตรวจประเมินระยะไกล – ความเหมาะสม
ขั้นตอนไหนหรือธุรกิจแบบใดสามารถดําเนินการตรวจประเมินระยะไกลได:
 การตรวจประเมินระยะไกลสามารถทําไดในกรณีที่องคกรปฏิบัติงานหรือใหบริการโดยใชสภาพแวดลอมในระบบออนไลน ซึ่งสามารถ
ดําเนินการไดแมไมไดอยูในสถานที่จริง – สถานที่เสมือน (Virtual site)
 การตรวจประเมินระยะไกลไมสามารถทําไดหากกระบวนการปฏิบัติงานจะตองดําเนินการในสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชนคลังสินคา การ
ผลิต หองปฏิบัติการทดสอบทางกายภาพ การติดตั้งหรือซอมแซมผลิตภัณฑทางกายภาพ – ไมใชสถานที่เสมือน (non virtual site).
 ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ผูจัดการฝายเทคนิคสามารถตัดสินไดวาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจประเภทใดสามารถดําเนินการตรวจประเมินระยะไกล
ได
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REMOTE AUDITS – WORK FLOW
ไมวาจะถึงกําหนดการตรวจ
ประเมินรอบใดก็ตาม

สามารถดําเนินการไดหากองคกร
ใหบริการผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือระบบออนไลน

(stage 1, Surveillance,
Recertification หรือ
follow-up audit)
1. ถึงกําหนดการตรวจ
ประเมิน ณ สถานที่จริง

สําหรับการตรวจในรอบอื่นจะตองไดรบั การ
ยินยอมจากผูจดั การฝายรับรองระบบงาน
(Accreditation Manager)

2. อนุมัติการดําเนินการตรวจ
ประเมินระยะไกล
โดยผูจัดการฝายเทคนิค
ไมสามารถทําไดหากเปนการผลิต
ทั่วไปหรือการใหบริการทาง
กายภาพ– non virtual
กรณีที่ไดรับการอนุมัติจากผูจดั การฝายเทคนิค สามารถ
ดําเนินการตรวจประเมินระยะไกลสวนบริการของ non
virtual ได เชน ฝายขาย ฝายบุคคล ฝายบริหาร
หรือฝายตรวจสอบภายใน เปนตน
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การตรวจประเมินระยะไกล – ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใดสามารถใชดําเนินการตรวจประเมินระยะไกลได:


ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจประเมินยังหมายรวมถึงระบบการประเมินอืน ๆ ขององคกรที่ใช software และ hardware เชน
สมารทโฟน อุปกรณมือถือ แล็ปท็อป คอมพิวเตอรตั้งโตะ โดรน กลองวีดิโอ เทคโนโลยีที่สวมใสได ระบบ AI และอื่น ๆ



โดยสวนใหญจะดําเนินการผานวีดิโอคอล (โดยใชแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอรตั้งโตะ) เพื่อแบงปนและตรวจสอบเอกสาร และสัมภาษณหรือ
แลกเปลี่ยนขอมูลกับพนักงานของลูกคา (แบบเรียลไทม)

NOTE 1: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกเลือกใชจะตองมีการทดสอบการเชื่อมตอกอนวันตรวจประเมินจริง
NOTE 2: ตองมีการประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมูลกอนวันตรวจประเมินระยะไกล
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การตรวจประเมินระยะไกล – ขอบเขต
แผนการการตรวจประเมินระยะไกล :


ผูจัดการฝายเทคนิคของ บูโร เวอริทัส จะตองอนุมัติการตรวจประเมินระยะไกล (ซึ่งเปนตัวเลือกที่มาแทนที่การตรวจประเมิน ณ สถานที่
จริง) และกําหนดระยะเวลาสูงสุดในการตรวจสอบ ณ สถานที่จริงที่สามารถทําไดผานการตรวจประเมินระยะไกล



สวนของแผนการตรวจประเมินที่ไมสามารถดําเนินการไดผานการตรวจประเมินระยะไกลได จะตองดําเนินการตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง
ภายใน 6 เดือนหลังการตรวจประเมินระยะไกล



ฝายจัดตารางของ บูโร เวอริทัส จะนัดหมายกับทางลูกคาเพื่อแจงกําหนดการตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน 6 เดือนหลัง
การตรวจประเมินระยะไกล
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REMOTE AUDITS – WORK FLOW
ไมวาจะถึงกําหนดการตรวจ
ประเมินรอบใดก็ตาม
(stage 1, Surveillance,
Recertification หรือ
follow-up audit)
1. ถึงกําหนดการตรวจ
ประเมิน ณ สถานที่จริง
สําหรับการตรวจในรอบอื่นจะตองไดรบั การ
ยินยอมจากผูจดั การฝายรับรองระบบงาน
(Accreditation Manager)

สามารถดําเนินการไดหากองคกร
ใหบริการผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือระบบออนไลน

2. อนุมัติการดําเนินการตรวจ
ประเมินระยะไกล
โดยผูจัดการฝายเทคนิค

3. อนุมัติขอบเขตในการดําเนินการ
ตรวจประเมินระยะไกล
โดยผูจัดการฝายเทคนิค

ไมสามารถทําไดหากเปนการผลิต
ทั่วไปหรือการใหบริการทาง
กายภาพ– non virtual
กรณีที่ไดรับการอนุมัติจากผูจดั การฝายเทคนิค สามารถ
ดําเนินการตรวจประเมินระยะไกลสวนบริการของ non
virtual ได เชน ฝายขาย ฝายบุคคล ฝายบริหาร
หรือฝายตรวจสอบภายใน เปนตน
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ขอบเขตของการตรวจประเมินระยะไกล
3. อนุมัติขอบเขตในการดําเนินการ
ตรวจประเมินระยะไกล
โดยผูจัดการฝายเทคนิค

ส่วนของการตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง

ส่วนของการตรวจประเมินระยะไกล
ขอบเขตของการตรวจประเมิน
ระยะไกลและ ณ สถานที่จริง

ขอบเขตของการ
ดําเนินการตรวจ
ประเมินระยะไกล
จะกําหนดได้โดย
ผู ้จัดการฝ่ าย
เทคนิคเท่านัน�

ตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง
ในส่วนที่เหลือ

ขอบเขตของการตรวจประเมิน
ระยะไกลและ ณ สถานที่จริง
ขอบเขตของการตรวจประเมิน
ระยะไกลและ ณ สถานที่จริง

วันดําเนินการตรวจ
ประเมินระยะไกล

ต้องวางแผนตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง
ภายใน 6 เดือนหลังการตรวจประเมินระยะไกล

6 เดือนหลัง
การตรวจ
ประเมิน
ระยะไกล

การตรวจประเมินระยะไกล– การดําเนินการ
ผูตรวจประเมินสามารถดําเนินการขั้นตอนการตรวจประเมิน ดังนี้ :
 เปดการประชุม
 ตรวจสอบเอกสารในขณะที่ทําการตรวจประเมิน
 สื่อสารในขณะที่ตรวจประเมิน
 รวบรวมและตรวจสอบขอมูล
 เตรียมขอสรุปสําหรับการตรวจประเมิน
 ปดการประชุม
NOTE 1: หามบันทึกการตรวจประเมินระยะไกลโดยเด็ดขาด
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REMOTE AUDITS – WORK FLOW
ไมวาจะถึงกําหนดการตรวจ
ประเมินรอบใดก็ตาม
(stage 1, Surveillance,
Recertification หรือ
follow-up audit)
1. ถึงกําหนดการตรวจ
ประเมิน ณ สถานที่จริง
สําหรับการตรวจในรอบอื่นจะตองไดรบั การ
ยินยอมจากผูจดั การฝายรับรองระบบงาน
(Accreditation Manager)

ดวยการวีดิโอคอล แชรหนาจอ
และตรวจสอบขอมูลและสัมภาษณ
แบบเรียลไทม

สามารถดําเนินการไดหากองคกร
ใหบริการผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือระบบออนไลน

2. อนุมัติการดําเนินการตรวจ
ประเมินระยะไกล
โดยผูจัดการฝายเทคนิค

3. อนุมัติขอบเขตในการดําเนินการ
ตรวจประเมินระยะไกล
โดยผูจัดการฝายเทคนิค

ไมสามารถทําไดหากเปนการผลิต
ทั่วไปหรือการใหบริการทาง
กายภาพ– non virtual
กรณีที่ไดรับการอนุมัติจากผูจดั การฝายเทคนิค สามารถ
ดําเนินการตรวจประเมินระยะไกลสวนบริการของ non
virtual ได เชน ฝายขาย ฝายบุคคล ฝายบริหาร
หรือฝายตรวจสอบภายใน เปนตน

REMOTE AUDITS

4. ขอบเขตในการ
ดําเนินการตรวจ
ประเมินระยะไกล

หามบันทึกการตรวจประเมิน
ระยะไกลโดยเด็ดขาด
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การตรวจประเมินระยะไกล – การรายงานผล
 รายงานผลการตรวจประเมินควรระบุขอบเขตอยางชัดเจนวาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใดถูกใชในการดําเนินการตรวจ
ประเมินและประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจประเมิน
 ขอมูลที่เหลือในรายงานควรมีรูปแบบเดียวกับการตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง
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REMOTE AUDITS – WORK FLOW
ไมวาจะถึงกําหนดการตรวจ
ประเมินรอบใดก็ตาม
(stage 1, Surveillance,
Recertification หรือ
follow-up audit)
1. ถึงกําหนดการตรวจ
ประเมิน ณ สถานที่จริง
สําหรับการตรวจในรอบอื่นจะตองไดรบั การ
ยินยอมจากผูจดั การฝายรับรองระบบงาน
(Accreditation Manager)

ดวยการวีดิโอคอล แชรหนาจอ
และตรวจสอบขอมูลและสัมภาษณ
แบบเรียลไทม

สามารถดําเนินการไดหากองคกร
ใหบริการผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือระบบออนไลน

รูปแบบเดียวกับการตรวจประเมิน ณ
สถนาที่จริง แต่เน้ นในส่วนของการ
ตรวจประเมินระยะไกลและ ICT

2. อนุมัติการดําเนินการตรวจ
ประเมินระยะไกล
โดยผูจัดการฝายเทคนิค

3. อนุมัติขอบเขตในการดําเนินการ
ตรวจประเมินระยะไกล
โดยผูจัดการฝายเทคนิค

ไมสามารถทําไดหากเปนการผลิต
ทั่วไปหรือการใหบริการทาง
กายภาพ– non virtual
กรณีที่ไดรับการอนุมัติจากผูจดั การฝายเทคนิค สามารถ
ดําเนินการตรวจประเมินระยะไกลสวนบริการของ non
virtual ได เชน ฝายขาย ฝายบุคคล ฝายบริหาร
หรือฝายตรวจสอบภายใน เปนตน
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4. ขอบเขตในการ
ดําเนินการตรวจ
ประเมินระยะไกล

5. รายงานผลการตรวจ
ประเมินระยะไกล

หามบันทึกการตรวจประเมิน
ระยะไกลโดยเด็ดขาด
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การตรวจประเมินระยะไกล– ตัวบทมาตรฐานที่ครอบคลุม
ขั้นตอนหรือเอกสารใดสามารถดําเนินการการตรวจประเมินระยะไกลได
แตละมาตรฐาน ตัวบทดังตอไปนี้สามารถตรวจประเมินในขณะดําเนินการตรวจประเมินระยะไกลได อยางไรก็ตาม ผูตรวจประเมินจะระบุตั้งแตกอนการการตรวจประเมินผาน
แผนการตรวจประเมินวาขั้นตอนหรือเอกสารใดจะถูกตรวจประเมิน
 ISO 9001:2015 – ตัวบทที่ 4, 5, 6, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4 (ยกเวน 8.4.2), 8.5 (สวนบริการเทานั้น), 8.6 (สวนบริการเทานั้น), 8.7 (สวนบริการเทานั้น), 9, 10
 ISO 14001:2015 – ตัวบทที่ 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 9 (ยกเวน 9.1.1), 10
 OHSAS 18001:2007 - ยกเวนกระบวนการควบคุมและการควบคุมความเสี่ยง OH&S (สําหรับ OH & SMS ระบบ ICT จะถูกจํากัดเพื่อตรวจสอบหรือบันทึกเอกสาร และเพื่อสัมภาษณพนักงานและ
คนงาน) โดยพิจารณาจากขางตน ตัวบทตอไปนี้สามารถดําเนินการตรวจประเมินไดจากระยะไกลได 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.5 (ยกเวน 4.5.1), 4.6
 ISO 45001:2018 - ยกเวนกระบวนการควบคุมและการควบคุมความเสี่ยง OH&S (สําหรับ OH & SMS ระบบ ICT จะถูกจํากัดเพื่อตรวจสอบหรือบันทึกเอกสาร และเพื่อสัมภาษณพนักงานและ
คนงาน) โดยพิจารณาจากขางตน ตัวบทตอไปนี้สามารถดําเนินการตรวจประเมินไดจากระยะไกลได 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 9 (ยกเวน 9.1.1), 10
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การตรวจประเมินระยะไกล– ตัวบทมาตรฐานที่ครอบคลุม
ขั้นตอนหรือเอกสารใดสามารถดําเนินการการตรวจประเมินระยะไกลได
แตละมาตรฐาน ตัวบทดังตอไปนี้สามารถตรวจประเมินในขณะดําเนินการตรวจประเมินระยะไกลได อยางไรก็ตาม ผูตรวจประเมินจะระบุตั้งแต
กอนการการตรวจประเมินผานแผนการตรวจประเมินวาขั้นตอนหรือเอกสารใดจะถูกตรวจประเมิน
 ISO 27001:2013 – ทุกตัวบทที่มีขอยกเวนดานมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพสําหรับอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวก
 ISO 22000:2018 – ตัวบทที่ 4, 5, 6, 7.1 (ยกเวน 7.1.3, 7.1.4), 7.4, 7.5, 8 (ยกเวน 8.2, 8.5.4.3, 8.7), 9, 10;
 ISO 50001:2018- ตัวบทที่ 4, 5, 6, 7.1 (บางสวนของ 7.2 & 7.3), 7.4, 7.5, 8 (ยกเวน 8.1 และ 8.2) 9 & 10
 ISO 55001:2014 - ตัวบทที่ 4, 5, 6 (ยกเวนบางสวนของ 6.1) 7 (ยกเวนบางสวนของ 7.2 & 7.3) 9 & 10.
 ISO 22301:2012 - ตัวบทที่ 4, 5, 6, 7 (ยกเวน 7.3) , 8, (ยกเวน 8.3.2 c) อาคาร, สภาพแวดลอมในการทํางาน และสาธารณูปโภคทีเ่ กี่ยวของ, d) สิ่งอํานวยความสะดวก, อุปกรณ และ
วัสดุสิ้นเปลืองซึ่งจะตองตรวจสอบ ณ สถานที่จริง)
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การตรวจประเมินระยะไกล– สุดท้ายนี…
�
บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น ยังคงยึดมั่นในจุดยืนที่จะปกปองลูกคา พนักงาน และผูที่เกี่ยวของทุกคนจากภัยอันตรายตาง ๆ ในขณะปฏิบัติงาน
ในขณะเดียวกัน เราใหความสําคัญกับความเชื่อมั่นของลูกคา และจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อรักษาสถานะใบรับรองของทานเอาไว
หากมีขอสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดตอ sale.support@th.bureauveritas.com
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หลักสูตรฝึ กอบรม
บูโร เวอริทัส ประเทศไทย มีหลักสูตรฝกอบรมที่หลากหลาย ซึ่งจะชวยใหคุณพัฒนาระบบการจัดของคุณใหดียิ่งขึ้น
ตัวอยางเชน
• ISO 9001 Quality Management System
• ISO 14001 Environment Management System
• ISO 45001 Occupational Health & Safety Management System
และอื่น ๆ

สอบถามขอมูลหลักสูตรฝกอบรมเพิ่มเติม
In-House Training
Tel. +66 2 670 4886
E-mail: benyapa.prajumreua@bureauveritas.com
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Public Training
Tel. +66 2 670 4881, +66 88 002 6273
E-mail: benjaporn.oonsree@bureauveritas.com
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