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BSI Guidance for Remote Audit - eAudit 
 
การตรวจประเมนิระยะไกล(Remote Audit - eAudit) เป็นเครอืงมอืชว่ยใหผ้า่น
พน้วกิฤตโิควดิ19 
กรณีททีา่นไมส่ามารถรับการการตรวจประเมนิตามแผนการได ้จะสง่ผลใหใ้บรับรองทา่นเขา้สูก่ระบวนการเพกิถอนพักใช ้
(suspend/withdraw)ตามกฏการรบัรอง   การตรวจประเมนิระยะไกล(Remote audit-eAudit) จงึเป็นวธิกีารทเีหมาะสม
สําหรับทา่นระหวา่งนีใหใ้บรับรองของทา่นยังคงความตอ่เนือง  เพอืใหท้า่นสามารถทุม่เทความสามารถและเวลาในการนํา
ธรุกจิผา่นพน้วกิฤตไิวรัส COVID-19 และ เตรยีมการใหอ้งคก์รมคีวามพรอ้มหลังผา่นวกิฤตซิงึน่าจะหนักหนาสาหัสสําหรับ
วกิฤตคิรังน ี ดังนันจะดกีวา่ หากทา่นวางกลยทุธสํ์าหรับการรักษาใบรับรองระบบการบรหิารจัดการดว้ยเทคนคิการตรวจ
ประเมนิระยะไกล 
ขอ้ควรระวงัมเีพยีงวา่ การตรวจประเมนิระยะไกล(Remote audit-eAudit) น ีจะใชไ้ดต้อ่เมอืองคก์รทา่นยงัคงมกีารผลติ
หรอืใหบ้รกิารอยูเ่ทา่นนั โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทบีรกิารลกูคา้ของเราเพราะบางองคก์รหรอืบางมาตรฐานอาจไมไ่ดรั้บ
อนุญาต ิ
 

1 แนะนําการตรวจประเมนิระยะไกล (Remote Audit - eAudit) 
การตรวจประเมนิระยะไกลจาก BSI ทําใหส้ามารถสง่มอบการตรวจประเมนิใหท้า่นไดท้กุเมอืททีา่นตอ้งการ ผูต้รวจประเมนิ
จะประสานงานกบัสมาชกิในทมีของทา่นได ้ไมว่า่พวกเขาจะอยูท่ไีหนและสามารยกระดับการตรวจประเมนิดว้ยเทคโนโลยี
โลกเสมอืนจรงิ ความพรอ้มสารสนเทศและเทคโนโลยการสอืสารในปัจจบุันทําใหส้ามารถดําเนนิกจิกรรมการตรวจประเมนิใน
สถานการณน์ไีด ้
การตรวจประเมนิระยะไกล(Remote audit -eAudit)จากBSI  เป็นวธิกีารทยีดืหยุน่ทําใหท้มีงานของทา่นทํางานไดจ้าก
สถานทตีา่ง ๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลมากขนึ   
การตรวจประเมนิระยะไกล(Remote audit -eAudit)นสีามารถใชเ้ป็นสว่นหนงึ หรอืเต็มรปูแบบสําหรับการตรวจประเมนิครัง
นันๆ  โดยใชเ้ครอืงมอืใชเ้ทคโนโลยอีอนไลน ์โดยไมต่อ้งคํานงึถงึสถานทตีังทางกายภาพ ซงึหมายถงึเป็นการใชเ้ทคโนโลยี
ในการเก็บขอ้มลู ทบทวนขอ้มลู สมัภาษณ์ผูรั้บการตรวจประเมนิ สงัเกตกุารณ์หนา้งาน ฯลฯ ในกรณีทไีมส่ามารถ หรอืไม่
ตอ้งการตรวจประเมนิแบบพบหนา้ตัวตอ่ตัว (face to face) 
  

2 ประโยชนข์องการตรวจประเมนิระยะไกล(Remote Audit - eAudit)จาก 
BSI 
 ทําใหก้ารตรวจสามารถกระทําไดต้ามกรอบเวลาทกํีาหนด  
 ประสานงาน จัดการการตรวจประเมนิไดเ้ร็วตามตอ้งการ 
 เตรยีมพรอ้มและฝึกฝนทมีงานของทา่นใหพ้รอ้มสําหรับเทคโนโลยใีนการตรวจประเมนิทเีป็นแนวโนม้ของโลกยคุ

ปัจจบุนั 
 ลดการเดนิทาง ลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนฟตุพรนิท ์และลดคา่ใชจ้า่ยจากการเดนิทางทังทา่นและเรา 
 เป็นวธิกีารทยีดืหยุน่ สามารถใชเ้ครอืงมอืสอืสารทหีลากหลาย และสะดวกสบายดว้ยเทคโนโลยมีอืถอื 
 เขา้ถงึเครอืขา่ยของผูต้รวจประเมนิ ทัวโลกของเราไดง้า่ยขนึ 
 ประสานงานกบัทมีของทา่นไดไ้มว่า่พวกเขาจะอยูท่ไีหนก็ตาม 
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3 อะไรคอื การตรวจประเมนิระยะไกล(Remote Audit - eAudit)? 
 
การตรวจประเมนิระยะไกล(Remote Audit - eAudit) เป็นการตรวจประเมนิโดยใชเ้ทคโนโลยเีพอืทวนสอบหลักฐานการ
ตรวจประเมนิ ทปีกตมัิกกระทําโดยการตรวจประเมนิพนืททํีางานจรงิ 
 
การตรวจประเมนิระยะไกลเปรยีบเสมอืนกบัการลงพนืทตีรวจจรงิ แตผู่ต้รวจประเมนิจะประสานงานกบัทา่นผา่นทาง
เทคโนโลยซีงึยังสามารถครอบคลมุการทบทวนเอกสารและบนัทกึ การปฏบิตังิานตามกระบวนการ สมัภาษณ์ผูป้ฏบิตังิาน
และการนําเสนอผลการตรวจประเมนิโดยการใชแ้พลตฟอรม์ทางเทคโนโลยทีหีลากหลาย ไดแ้ก ่: 
 

 เทคโนโลยกีารไลฟ์สตรมีมงิบนเว็บไซต ์เชน่ Zoom, WebEx, MS Teams และ email เพอืทําการทบทวนเอกสาร 
บนัทกึ ตา่งๆ 

 เทคโนโลยกีารไลฟ์สตรมีมงิทมีาคูก่บัเทคโนโลยบีนมอืถอื เชน่ สมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตทสีามารถใชง้านวดิโีอได ้
(เชน่ Line, Zoom, WebEx,..)  เป็นการใชค้วามสามารถของกลอ้งทมีาจากสมารท์โฟนเพอืทําการ site tour  ทํา
การสงัเกตกุารณ์การปฏบิตังิาน สงัเกตกุระบวนการเป็นตน้ 

 *เทคโนโลยกีารไลฟ์สตรมีมงิทมีาคูก่บัเทคโนโลยแีวน่ตาอจัฉรยิะหรอือปุกรณ์แสดงภาพเหมอืนจรงิในรปูแบบของ
ชดุหฟัูง เป็นการตรวจประเมนิโดยใชอปุกรณ์เทคโนโลยขีนัสงู เพอืเห็นภาพเสมอืนจรงิ รวมถงึอปุกรณ์ทเีป็นแวน่ตา
คอมพวิเตอรแ์ละมหีนา้จอตดิตังอยูท่แีวน่ สง่สญัญานผา่นโมบายและ การตรวจประเมนิดว้ยเทคโนโลยโีดรน  
*ใหบ้รกิารเฉพาะกรณเีทา่นัน 

 
BSI พรอ้มทํางานรว่มกบัทา่น เพอืทําใหมั้นใจวา่เทคโนโลยทีจํีาเป็นนีเหมาะสมและใชง้านรว่มกนัไดต้ามวัตถปุระสงค์
การรับรองไดอ้ยา่งราบรนื 

 
 
4 การตระเตรยีมความพรอ้ม ? 
 
เตรยีมเทคโนโลย:ี 
การตรวจประเมนิแบบระยะไกลเป็นการเรอืงการใชเ้ทคโนโลย ี ดังนันอาจตอ้งมกีารทวนสอบความพรอ้มเล็กนอ้ย ของระบบ
การประชมุออนไลนท์างโทรศัพทด์ว้ยวดีโีอ โดยใชเ้ครอืงมอืพนืฐานทัวไปททีา่นม ีเชน่ โทรศัพท ์วดิโีอ/แชท (Zoom, 
Line, Skype, WebEx)   
หากทา่นไมม่รีะบบการประชมุทางโทรศัพทอ์อนไลนข์า้งตน้ ทา่นสามารถแจง้ใหเ้ราสง่เชญิดว้ย Zoom/WebEx/ Skype 
/Line.  เพอืลดการเสยีเวลา ทา่นอาจจําตอ้งทําความคุน้ชนิกบั โปรแกรม/ซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์ตา่งๆทอีงคก์รทา่นใช ้
หากสญัญาณทางอนิเตอรเ์น็ทไมเ่พยีงพอ ผูต้รวจประเมนิอาจทําการรอ้งขอใหท้า่นสง่ขอ้มลูทาง email และ ตดิตอ่พดูคยุ
กบัทา่นทางโทรศํพท ์     
 
เตรยีมทมีงาน: 
 ทําใหมั้นใจวา่ผูท้เีกยีวขอ้งตามแผนการตรวจประเมนิทราบแผนการตรวจและมคีวามพรอ้ม ณ วนัตรวจประเมนิเหมอืนรับการ
ตรวจประเมนิตามปกต ิ
 
เตรยีมระบบการจดัการและขอ้มลูสารสนเทศ: 
การเตรยีมการเหมอืนการรับการตรวจประเมนิตามปกต ิซงึการการตรวจประเมนิแบบระยะไกลเป็นการใหข้อ้มลูทนํีาเสนอผา่น
หนา้จอของทา่น  เพอืชว่ยลดปรมิาณขอ้มลูทถีกูถา่ยโอนระหวา่งองคก์รทา่นกบั BSI  
ทา่นอาจถกูขอใหส้ง่เอกสารไปยังผูป้ระเมนิเพอืทบทวน  ขอ้มลูใดๆททีา่นสง่ใหก้บัผูต้รวจประเมนิของเรา จะไดรั้บจัดการ
ตามนโยบายการเก็บรักษาความลับและความเป็นสว่นตัวของขอ้มลู(confidentiality and data privacy policies) เฉก
เชน่เดยีวกบัการตรวจประเมนิตามปกต ิ
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5 ระหวา่งวนัตรวจ ตอ้งมอีะไรพรอ้มบา้งสําหรบัการตรวจประเมนิระยะไกล? 
 
1. บคุลากร การสมัภาษณ์ 

a) ผูแ้ทนผูบ้รหิาร ตอ้งอยูพ่รอ้มตลอดการตรวจประเมนิ; 
b) บคุลากรหลักตอ้งพรอ้มระหวา่งการตรวจประเมนิในพนืทคีวามรับผดิชอบของตน  ซงึอาจทําการสอืสารแยก

ตา่งหาก หรอืจากจดุเดยีวกนัยอ่มได;้ 
c) ผูบ้รหิารตอ้งพรอ้มระหวา่งการตรวจประเมนิทเีกยีวขอ้งตามแผนการตรวจประเมนิ เชน่เดยีวกบัการประชมุเปิด

และประชมุปิด 
 

2. เอกสารสารสนเทศ  
a) BSI จะทําการทบทวนเอกสารเทา่ททํีาได ้ซงึอาจผา่นการแชรห์นา้จอ หรอื โดยสง่เอกสารใหผู้ต้รวจประเมนิ

ของทา่นทาง อเีมล 
b) กฏการรักษาความลับ ในกรณีการตรวจประเมนิระยะไกลจะเหมอืนกบัการตรวจ ณ สถานทตีามปกตทิทํีา. 

 
3. การสํารวจพนืท ี 

a) สําหรับมาตรฐานและการรับรองทจํีาเป็นตอ้งมตีรวจประเมนิยนืยนัทางกายภาพ หรอืพสิจูนท์ราบกระบวนการที
เฉพาะเจาะจงทพีนืททํีางาน หากเป็นไปได ้ทา่นควรแสดงใหผู้ป้ระเมนิไดเ้ห็นภาพผา่นการใชก้ลอ้งจากมอืถอื เว็บ
แคม(webcam) หรอื วดิโีอคอลจ์ากมอืถอื (video call from a mobile); 

b) หากเป็นไปไมไ่ดเ้นอืงจากปัญหาทางเทคนคิ หรอืเป็นประเด็นดา้นสขุอนามัยและความปลอดภัย หรอืมกีารปิด
สถานทแีลว้  ทา่นสามารถรอ้งขอใหม้กีารตรวจประเมนินอกรอบพเิศษยอ่ยๆในภายหลัง หรอืเก็บสว่นนเีพอืไปทํา
การตรวจประเมนิในครังตอ่ไปซงึตอ้งแลว้แตก่ารพจิารณาโดยผูป้ระเมนิของทา่น กรอบในการพจิารณาจะแลว้แต ่
ประเภทการตรวจประเมนิ ประเภทกจิกรรมทางธรุกจิของทา่น และมาตรฐานททีา่นขอรับรองหรอืไดรั้บการรับรอง 

 
6 อะไรจะเกดิขนึหากสญัญาณตดิตอ่มปีญัหาในวนันนั? 
 
ผูต้รวจประเมนิจะพยายามดําเนนิการตอ่เทา่ทเีป็นทําได ้กรณีทพีบปัญหาการเชอืมตอ่ทเีกดิขนึระหวา่งการตรวจประเมนิ ผู ้
ประเมนิของทา่นจะพยายามททํีาการตรวจประเมนิใหสํ้าเร็จเสร็จสนิโดยทางโทรศัพท ์ในกรณีนี ผูต้รวจประเมนิของทา่นอาจ
รอ้งขอใหส้ง่เอกสารทจํีาเป็นผา่นทางอเีมลใหก้บัผูต้รวจประเมนิเพอืทําการทบทวน   
 
ดว้ยเหตผุลน ีใหท้า่นตรวจสอบวา่ทา่นอยูใ่นพนืท ีทมีสีญัญาณเพยีงพอ 
 
เอกสารโดยทัวไปทอีาจรอ้งขอใหส้ง่ทาง อเีมล : 

 ผลการตรวจตดิตามภายใน 
 แผนการตรวจตดิตามภายใน 
 บนัทกึการทบทวนฝ่ายบรหิารและกจิกรรม 
 ทะเบยีนคํารอ้งเรยีน 
 กจิกรรมการแกไ้ข ป้องกนั 
 เอกสารแสดงการปรับปรงุใดๆ 
 ทะเบยีนความเสยีง 
 เอกสารสนับสนุนกระบวนการทางธรุกจิหลัก (เทา่ทเีป็นไปได)้ 

 
7 อะไรจะเกดิขนึ หากการตรวจประเมนิระยะไกลไมค่รอบคลมุทกุประเด็นในการ
ตรวจประเมนิของทา่น หรอืเป็นการตรวจประเมนิ stage 2  
 
BSI จะพยายามทําการตรวจประเมนิระยะไกลมากทสีดุเทา่ทจีะเป็นไปได ้แตใ่นบางกรณีการตรวจประเมนิระยะไกลไม่
สามารถใชเ้พอืการพสิจูนท์ราบประสทิธผิลของระบบการบรหิารจัดการของทา่นไดอ้ยา่งสมบรูณ์ (มักเป็น การตรวจ stage-2) 
BSI สามารถประสานใหม้กีารตรวจประเมนิ ณ สถานทเีพมิเตมิเทา่ทจํีาเป็นไดภ้ายหลัง 
 
สําหรับกรณีการตรวจรับรองซํา(recertification audit) อาจมขีอ้จํากดัเฉพาะทเีกดิจากองคก์รทา่น ททํีาใหไ้มส่ามารถพสิจูน์
ทราบขอ้มลูทจํีาเป็นตามวตัถปุระสงคก์ารรับรอง ใบรับรองทา่นจะาจไดรั้บการขยายหรอืตอ่อายชุวัคราวไปอกี 6 เดอืนโดย
กําหนดวา่ ตอ้งไดรั้บการตรวจประเมนิระยะไกลนเีป็นการเบอืงตน้เพอืใหใ้บรับรองทา่นไมถ่กูเพกิถอน   BSIจะดําเนนิการ
ตรวจประเมนิ on-site ในสว่นทเีหลอืสําเร็จภายใน 6 เดอืนทขียายออกไป และออกใบรับรองใหมใ่หก้บัทา่น 
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โปรดทราบวา่ ไมใ่ชท่กุสถานประกอบการจะสามารถรับการตรวจประเมนิระยะไกลเพอืทดแทนการตรวจประเมนิแบบปกตไิด ้ 
การตรวจประเมนิทางไกลตอ้งไดรั้บการประเมนิความเสยีงโดยBSI กอ่นดําเนนิการ ซงึรวมถงึผลการตรวจประเมนิครังกอ่น
หนา้ และกฏการรบัรองของแตล่ะมาตรฐาน ความเหมาะสมและความจําเป็นตา่งๆเป็นปัจจัยสําหรับการประเมนิความเสยีงน ี
เพอืใหใ้ชก้ารตรวจประเมนิทางไกลเพอืทดแทน การตรวจ ณ สถานประกอบการ   
 
8 กรอบเวลาและสงิทแีนะนํา 
 

กรอบเวลา สงิทแีนะนํา 
2 สปัดาหก์อ่นวนัตรวจ ทา่นจะไดรั้บการตดิตอ่จากผูต้รวจประเมนิ เพอืยนืยนัแผนการตรวจ กรอบเวลา และ 

เครอืงมอื ICT ทจีะใช ้ รวมทังบคุลากร เอกสาร บันทกึ ทตีอ้งการ 
กอ่นเรมิตรวจ ทา่นเตรยีมเอกสาร และ บคุลากร ใหพ้รอ้ม 

สง่เอกสารทจํีาเป็นใหผู้ต้รวจประเมนิตามตกลง 
วนัแรก เรมิตรวจ 9 โมง เรมิประชมุทางโทรศัพทโ์ดยใชเ้ทคโนโลยทีไีดต้กลง 

 
9 คาํถามทพีบไดบ้อ่ย (Frequently Asked Questions)  
 
เวลาในการตรวจประเมนิระยะไกล(Remote Audit - eAudit) มคีวามแตกตา่งจากการตรวจ
ประเมนิตามปกตหิรอืไม ่? 
 
เวลาทใีชใ้นการตรวจประเมนิเป็นไปตามเกณฑข์องมาตรฐานทขีอการรับรอง เวลาทใีชใ้นการตรวจประเมนิจงึเหมอืนปกต ิ
แตไ่มว่า่อยา่งไร อาจมขีอ้จํากดัเฉพาะสําหรับบางประเภทและบางมาตรฐาน ทกีําหนดวา่การตรวจประเมนิระยะไกล(Remote 
Audit - eAudit) ใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งจํากดั ซงึทา่นจะทราบไดจ้ากแผนการตรวจประเมนิททีา่นไดรั้บ เจา้หนา้ทบีรกิารลกูคา้ของ
เรา และหรอืการรว่มปรกึษาหารอืกบัหวัหนา้ทมีผูต้รวจระหวา่งวนัตรวจ 
 
อะไรจะเกดิขนึ หากสญัญานอนิเตอรเ์น็ดมปีญัหาระหวา่งการตรวจ? 
 
การตรวจสามารถดําเนนิตอ่เนืองไดด้ว้ยโทรศัพท ์ในขณะทแีกปั้ญหาน ีหากไมส่ามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยเวลาอันสนั ผูต้รวจ
ประเมนิเราจะรว่มกบัทา่นพจิารณาสงิทตีอ้งกระทําเพมิเตมิเพอืแกปั้ญหานีรว่มกนั ซงึอาจรวมถงึการสง่เอกสารทาง อเีมลย ์
หรอืนัดหมายการตรวจประเมนิใหม ่
 
 
อปุกรณ์ทตีอ้งใชใ้นการประชุมผา่นทางวดิโีอมอีะไรบา้ง? 
  
หากทา่นมแีล็ปท็อปคอมพวิเตอรห์รอืแท็บเล็ต แปลวา่ทา่นมอีปุกรณ์ทคีรบถว้นสมบรูณ์สําหรับการประชมุผา่นออนไลนเ์พอืา
กรตรวจประเมนิเป็นทเีรยีบรอ้ย  หากทา่นไมม่ ีทา่นจะตอ้งเตรยีมอปุกรณ์สําหรับการประชมุ 4 อยา่งน ีไดแ้ก ่กลอ้งเว็บแคม, 
ไมโครโฟน, คอมพวิเตอร ์และซอฟตแ์วรสํ์าหรับการประชมุทางวดิโีอ ( Zoom, WebEx, Line)  
  
ซอฟตแ์วรสํ์าหรบัการประชมุทางวดิโีอมฟัีงกช์นัพเิศษ ทชีว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถแชรไ์ฟล ์หรอืแชรห์นา้จอในการประชมุ จงึจะ
เห็นไดว้า่ซอฟตแ์วรเ์องก็มคีวามสําคัญในการทําการประชมุอยา่งมปีระสทิธผิล  
 
ดว้ยอปุกรณ์ทกีลา่วมาขา้งตน้ คณุจะสามารถทําการประชมุไดเ้มอืไรก็ไดต้ามทตีอ้งการ โดยเชอืมตอ่อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู 
 
 
อะไรจะเกดิขนึ หากไมส่ามารถสงัเกตกุารณ์การนําระบบไปปฏบิตัหิรอืกจิกรรมการทาํงาน
ระหวา่งการตรวจประเมนิระยะไกล(Remote Audit - eAudit)  
 
BSI จะทําการตดิตามเรอืงน ีณ สถานทตีามความจําเป็นในภายหลัง เพอืใหมั้นใจวา่ทา่นไดบ้รรลขุอ้กําหนดทจํีาเป็นเพอื
สนับสนุนการใหก้ารรับรองกบัทางทา่น ในบางครัง BSIอาจจําเป็นตอ้งนัดหมายการตรวจประเมนิเพมิ หรอื ทําการตรวจ
ประเมนิในรอบตอ่ไป เพอืใหม้หีลักฐานสนับสนุนทจํีาเป็นตามวัตถปุระสงคก์ารรับรอง  
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ความปลอดภยัของขอ้มลูไดร้บัการดแูลอยา่งไรระหวา่งการตรวจประเมนิระยะไกล(Remote 
Audit - eAudit) ? 
 
การรักษาความปลอดภยัและความลับของขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสเ์ป็นสงิสําคัญโดยเฉพาะอยา่งยงิเมอืตรวจประเมนิระยะไกล 
กฎเดยีวกนัของการรักษาความลับจะถกูใชก้บัการตรวจสอบระยะไกลเฉกเชน่เดยีวกนักบัการตรวจประเมนิ ณ สถานที
ตามปกต ิ
 
พนักงานทกุคนจะกําจัดขอ้มลูทงัหมด ทเีก็บรวบรวมระหวา่งการวางแผนและการดําเนนิการตรวจสอบระยะไกลเมอืการตรวจ
ประเมนิไดสํ้าเร็จเสร็จสนิ (ยกเวน้ขอ้มลูทจีัดเป็นบนัทกึเพอืการรบัรอง) ในระหวา่งการตรวจประเมนิระยะไกลจะไมอ่นุญาตให ้
มกีารบนัทกึ(เสยีงและ/ หรอืวดิโีอ) 
 
ขอ้มลูทังหมดจากการพสิจูนท์ราบ (เสยีงและ / หรอืวดิโีอ) จะใชเ้ป็นหลักฐานเพอืสนับสนุนผลการตรวจประเมนิและเพอืสรปุ
การตรวจประเมนิเทา่นัน 
 

-END- 


