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วัตถุประสงค ์
 วตัถุประสงคข์องคณะกรรมการท่ีปรึกษาคือการใหค้  าแนะน า สนบัสนุนและเฝ้าระวงั ใหก้ับ Intertek เพ่ือน าไปใชใ้น

การพฒันาปรบัปรุงและคงไวซ้ึ่งโปรแกรมการรบัรองระบบการบริหารจดัการท่ีตรงตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยรบัรองระบบ
และองคก์รภาคส่วนท่ีมีอ านาจ โดยจะส าเร็จไดโ้ดยผ่านการแตง่ตัง้กลุ่มบุคคลส่วนใหญ่ท่ีอยู่นอกขององคก์ร Intertek โดยเป็น
ตวัแทนและมมุมองจากฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ในการพฒันานโยบายและหลกัการเก่ียวกบัเนือ้หาและการท างานของโปรแกรมการรบัรอง 
 
 ขอบข่าย 
 เอกสารนีอ้ธิบายหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีปรกึษา คณะกรรมการความเป็นกลางท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมการรบัรองของ
ระบบการบรหิารจดัการของ Intertek 
 
ค าจ ากัดความ 
 กรรมการท่ีปรึกษา หมายถึง คณะกรรมการเพ่ือคุ้มครองความเป็นกลาง ซึ่งต้องมีตามข้อท่ี  6.1.2 ของระบบ  
ISO/IEC 17021-1:2015 ท่ีก าหนดไว ้
 
1- โครงสร้างของคณะกรรมการ 
   
 เพ่ือใหร้ะบบการตรวจรบัรองมีความครอบคลุม Intertek จึงแต่งตัง้คณะกรรมการท่ีปรกึษาในระดบัประเทศขึน้อยู่กับ
ผูจ้ดัการทั่วไปจะก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการในแตล่ะประเทศ โดยคณะกรรมการท่ีปรกึษาจะไดร้บัการจดัตัง้ขึน้บน
พืน้ฐานเดียวกบัคณะกรรมการอ่ืนๆ แตข่อบเขตของผูท่ี้มีส่วนไดส้่วนเสียท่ีไดร้บัเชิญจะตอ้งมีความครอบคลมุทางภมูิศาสตรจ์าก
กิจกรรมของหนว่ยธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม 
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2- หน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการทีป่รึกษา 
คณะกรรมการท่ีปรกึษามีหนา้ท่ีใหข้อ้มลูและใหค้  าแนะน าตอ่ระบบการบรหิารของ  Intertek ดงันี ้

1-  พฒันานโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นกลางในกิจกรรมของ Intertek 
2-  เรื่องท่ีมีผลตอ่ความเช่ือมั่นในการรบัรองรวมทัง้การเปิดกวา้งและการรบัรูข้องสาธารณชน 
3-  การทบทวนความเป็นกลางในการตรวจประเมิน การรบัรอง และกระบวนการตดัสินใจใหก้ารรบัรองของ Intertek  
4- ประเมินสิ่งท่ีจ  าเป็นเพ่ือให้มั่นใจเรื่องความกลางและความเป็นอิสระของ Intertek อันเก่ียวขอ้งทางการคา้และการ

พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
5- กระบวนการทั่วไปและกระบวนการเฉพาะและขัน้ตอนการด าเนินงานควบคมุการตรวจประเมินและการรบัรองระบบการ

บรหิารจดัการ 

6- การจัดตั้งของคณะกรรมการอ่ืนๆ ตามความจ าเป็นเพ่ือให้เป็นการติดต่อประสานงานระหว่าง Intertek และ
ภาคอตุสาหกรรมและหรือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดเฉพาะของผูร้บัรองระบบงาน 

  คณะกรรมการท่ีปรกึษามีหนา้ท่ีใหค้  าแนะน า สนบัสนุน และเฝ้าระวงั กิจกรรมใหก้ารรบัรองระบบการบริหาร
จดัการของหน่วยธุรกิจภายใตอ้ านาจหนา้ท่ีท่ีสามารถท าได ้ผลการประชุมคณะกรรมการท่ีปรกึษารวมถึงค าแนะน าท่ีจะ
สง่ไปถึงผูจ้ดัการทั่วไป เพ่ือการทบทวน การวิเคราะห ์การรวบรวม ในการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร 
  คณะกรรมการท่ีปรกึษาอาจใหค้  าแนะน าท่ีมีตอ่ระบบการบริหารของ Intertek ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมการให้
การรบัรอง โดยท่ี Intertek ไม่ไดร้อ้งขอ หากค าแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาไม่ได้รบัการยอมรบัโดยผูบ้ริหารของ 
Intertek คณะกรรมการอาจแจง้ผูบ้รหิารของ Intertek Group plc และหรือหนว่ยรบัรองระบบงานของ Intertek 

 
3- องคป์ระกอบของคณะกรรมการทีป่รึกษา 

3.1- คณะกรรมการท่ีปรกึษาท่ีเป็นบคุคลภายนอก 
  การบรหิารของ Intertek ในระดบัประเทศจะตา่งกนัไปตามคณะกรรมการท่ีปรกึษา ภาคส่วนท่ีมีสว่นไดส้ว่นเสีย 

และตัวแทนท่ีไดร้บัเชิญมาร่วมเป็นกรรมการ องคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาตอ้งค านึงถึงความสมดุลและ
ครอบคลมุในส่วนของการบรหิารของหน่วยธุรกิจในกิจกรรมการรบัรอง ปริมาณงาน และความครอบคลมุทางภูมิศาสตร ์มี
สมาชิกท่ีมาจากภายนอกอย่างนอ้ยท่ีสุด 3 คน โดยมาจากภาคส่วนต่างๆ 3 ภาคส่วน จะตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกจาก
ภายนอกของคณะกรรมการท่ีปรกึษา 
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 ภาคสว่นตา่งๆ ควรประกอบดว้ย 
- ลกูคา้ของ Intertek 

   - ลกูคา้ของลกูคา้ของ Intertek 
  - ตวัแทนภาคธุรกิจอตุสาหกรรม 
  - ตวัแทนภาครฐั (หนว่ยงานดา้นกฎระเบียบและหนว่ยงานท่ีใหบ้รกิารอ่ืนๆ) 
  - ตวัแทนภาคเอกชน 
  - องคก์รผูบ้รโิภค 
  องคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีปรกึษาในแง่ของสมาชิกภายนอกหรือตวัแทนจากภาคส่วนตา่งๆ ควรมีการ

ทบทวนก่อนในแต่ละครัง้เพ่ือใหแ้น่ใจว่าคณะกรรมการมีองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม เป็นความรบัผิดชอบของกรรมการท่ี
จะแจง้ให ้Intertek ทราบถึงการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีของสมาชิกคณะกรรมการท่ีปรกึษาท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถ
ในการเป็นตวัแทน ก่อนการประชมุแตล่ะครัง้สมาชิกภายนอกของคณะกรรมการท่ีปรกึษาตอ้งส่งประวตัิท่ีเป็นปัจจบุนัและ
สง่ส าเนาใหก้บั Intertek ดว้ย  

  สมาชิกในคณะกรรมการอาจจะต้องถูกแทนท่ีในกรณี มีเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการรกัษาความเป็นกลางหรือมีการแทนท่ีคณะกรรมการโดยบคุคลท่ีมีส่วนไดส้่วนเสียหรือคณะกรรมการ
ตดัสินใจท่ีจะลาออก ในกรณีดงักลา่ว Intertek จะเตมิต าแหนง่ท่ีเหมาะสมก่อนการประชมุในครัง้ตอ่ไป 

  รายช่ือสมาชิกของคณะกรรมการท่ีปรกึษาอยูใ่นประกาศการแตง่ตัง้คณะกรรมการท่ีปรกึษาของ Intertek  
 

3.2- คณะกรรมการท่ีปรกึษาในระดบัประเทศท่ีเป็นตวัแทนจาก Intertek 
 ตวัแทนจาก Intertek ประกอบดว้ยดงัตอ่ไปนีห้รือมากกวา่ 

 - ผูจ้ดัการทั่วไป (ส าหรบัคณะกรรมการประเทศ) และหรือ 
- ผูจ้ดัการดา้นเทคนิคหรือผูมี้อ านาจใหก้ารรบัรอง 

 
3.3 –ขอ้ก าหนดดา้นความสามารถ 
 ขอ้ก าหนดดา้นความสามารถของกรรมการภายนอกมีรายละเอียดในเอกสาร F211-F3 
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4- การอบรม 
ก่อนท่ีจะไดร้บัการคดัเลือกเป็นสมาชิกในคณะกรรมการท่ีปรกึษา ผูร้บัการคดัเลือกตอ้งส่งประวตัิท่ีเป็นปัจจบุนัมา

ให ้Intertek เพ่ือยืนยนัความสามารถท่ีมีอยูห่ากเป็นไปตามเกณฑค์วามสามารถท่ีเก่ียวขอ้งและสามารถเป็นตวัแทนของภาค
สว่นตา่งๆ ท่ีเหมาะสม เม่ือรบัการยืนยนัแลว้สมาชิกในคณะกรรมการจะตอ้งเซ็นสญัญาการรกัษาความลบัท่ีเหมาะสม (F214-1) 

สมาชิกคณะกรรมการท่ีปรกึษาท่ีมาจากภายนอกทกุคนจ าเป็นตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในขอ้ก าหนดของหน่วยรบัรอง
ระบบท่ีใชบ้งัคบัและขอ้ก าหนดของภาคส่วนองคก์รท่ีมีอ านาจ และโปรแกรมการรบัรองของ Intertek ก่อนการมีส่วนรว่มครัง้แรก
ในกิจกรรมคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการแต่ละท่านจะตอ้งไดร้บัเอกสารก่อนการเขา้ร่วมการประชุมจะครอบคลุม
ตอ่ไปนี:้ 

- บทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการท่ีปรกึษา 
- กระบวนการของกรรมการท่ีปรกึษาของ Intertek 
- ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของระบบ ISO/IEC 17021 และเอกสาร IAF Mandatory ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของภาคสว่นองคก์รท่ีมีอ านาจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรองระบบของ Intertek  
- ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของโปรแกรมการรบัรองของ Intertek 
สมาชิกของคณะกรรมการท่ีปรกึษาจากภายนอกจะไดร้บัเอกสารทัง้หมดท่ีจ าเป็นรวมถึงคูมื่อของ Intertek  

 
5- การประชุม 
 5.1 แผนการประชมุ 

  การประชมุของกรรมการท่ีปรกึษาจะจดัขึน้อยา่งนอ้ยปีละหนึ่งครัง้  เพ่ือรายงานเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจการรบัรอง 
   วนัท่ีท่ีแน่นอนจะไดร้บัการก าหนดไว ้ผูจ้ดัการทั่วไปรบัผิดชอบส าหรบัการเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการท่ีปรกึษา
ตามความจ าเป็น 
   การประชมุจดัขึน้โดย 
   -  สมาชิกคณะกรรมการมารว่มกนัประชมุในสถานท่ีเดียวกนั 

   -  ประชมุทาง telephone conference call 
   -  หรือใชท้ัง้สองวิธีรว่มกนั 

วาระการประชมุจะถกูเตรียมในแตล่ะการประชมุและสง่ใหก้บัสมาชิกก่อนการประชมุ 
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5.2- วาระการประชมุ 

 วาระการประชมุประจ าปีอยา่งนอ้ยควรประกอบดว้ย 
- ผลการประชมุท่ีเป็นค าแนะน าในการประชมุคณะกรรมการท่ีปรกึษาในครัง้ก่อนหนา้ 
- การเปล่ียนโครงสรา้งองคก์ร 
- ทบทวนนโยบายและกระบวนการตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของ Intertek  
- ทบทวนการวิเคราะหค์วามความเส่ียงตอ่ความสามารถ ความสอดคลอ้ง ความเป็นกลาง (F214-2 และ F214-3) 
- ทบทวนความเป็นกลางของการตรวจประเมิน การรบัรอง และกระบวนการตดัสินใจใหก้ารรบัรองของ Intertek  
- ทบทวนผลการประเมินทางการเงินและแหล่งท่ีมาของรายไดข้อง Intertek และการแสดงความกดดนัทาง
การเงิน การคา้ และประเดน็อ่ืนๆ ท่ีไมท่  าลายความเป็นกลางของ Intertek  

- ผลตอบกลบัและค าแนะน าในเรื่องท่ีมีผลตอ่ความเช่ือมั่นและการรบัรูข้องภาคสว่นภายนอก 
- ค าแนะน าจากคณะกรรมการท่ีปรกึษา 

5.3- วิธีการออกเสียง 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาจากภายนอกแต่ละคนมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึ่งเสียง โดยท่ีไม่สามารถให้ตัวแทน            
ท าการออก เสียงแทนได ้
สมาชิกของคณะกรรมการของ Intertek มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึ่งเสียง  

    องคป์ระชมุตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกครึ่งหนึ่งขึน้ไป 
 a)   การตดัสินใจอย่างเป็นทางการตอ้งมีเสียงสนบัสนนุขา้งมากสองในสามของสมาชิกท่ีเขา้รว่มประชมุ การออกเสียง

ตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ยครึง่หนึ่ง 
b)  การตดัสินใจใดท่ีมีเสียงส่วนใหญ่สองในสามของสมาชิกท่ีอยู่ แตไ่ม่ถึง 50 % ของสมาชิกทัง้หมด การตดัสินใจจะ

ถูกบนัทึกไวแ้ละรอในการประชุมครัง้ต่อไปหรือมีการส่งจดหมายไปยงัสมาชิกทัง้หมดเพ่ือการลงคะแนนเพ่ือขอ
อนมุตั ิ

c)   ในกรณีท่ีเสมอ ไมมี่เสียงชีข้าด จะตอ้งมีการด าเนินการออกเสียงอีกครัง้ 
      5.4- บนัทกึการประชมุ 

ผูจ้ดัการทั่วไปมีหนา้ในการเก็บรกัษาบนัทกึการประชมุ บนัทกึเหลา่นัน้จะถกูสง่ใหก้บัสมาชิกคณะกรรมการท่ีปรกึษา  
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6- การบันทกึ 
  การบนัทกึประกอบดว้ย 

1- ประกาศการแตง่ตัง้คณะกรรมการท่ีปรกึษาของ Intertek 
2- ประวตัขิองสมาชิกคณะกรรมการท่ีปรกึษาจากภายนอก 
3- ส าเนาสญัญาการรกัษาความลบัของสมาชิกคณะกรรมการท่ีปรกึษา (F214-1) 
4- บนัทกึท่ีแสดงถึงความสามารถของสมาชิกคณะกรรมการท่ีปรกึษาจากภายนอก 
5- รายงานการประชมุ 
6- ผลการลงคะแนน 

 บนัทกึทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการท่ีปรกึษามีการเก็บรกัษาไวโ้ดยระบไุวใ้น GOP202-Tha กระบวนการควบคมุการบนัทกึ  
 

บันทกึการแก้ไข 
แก้ไขคร้ังที ่ รายละเอียดการเปล่ียนแปลง วันทีป่ระกาศใช้ 

0 เริ่มใชค้รัง้แรก 1 ธนัวาคม 2556 
1 ค าจ ากดัความ 

- ขอ้ท่ี 6.1.2 ของระบบ ISO/IEC 17021-1:2015 ท่ีก าหนดไว ้แกไ้ขเป็น ขอ้ท่ี 6.2 
ของระบบ ISO/IEC 17021:2011 และขอ้ท่ี 4.2 ของระบบ ISO/IEC Guide 
65:1996 ท่ีก าหนดไว ้
ขอ้ 4 การอบรม 

- ตดัเอกสาร “ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของระบบ ISO/IEC Guide 65:1996” ออก 
ซึ่งเป็นเอกสารท่ีจะสง่ใหค้ณะกรรมการท่ีปรกึษาก่อนการเขา้รว่มการประชมุ  
ขอ้ 5.2 วาระการประชมุ 
- วาระ “ทบทวนการวิเคราะห์ความเป็นกลาง” (F214-2)แก้ไขเป็น “ทบทวนการ
วิเคราะห์ความความเส่ียงต่อความสามารถ ความสอดคล้อง ความเป็นกลาง 
(F214-2 และ F214-3)” 

1 ธนัวาคม 2559 

2 เปล่ียน Logo Intertek 1 พฤศจิกายน 2562 
 


