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วัตถุประสงค์ 
 วตัถุประสงค์ของคณะกรรมการที่ปรึกษาคือการให้ค าแนะน า สนับสนนุและเฝ้าระวงั ให้กับ Intertek เพ่ือน าไปใช้ในการ

พฒันาปรับปรุงและคงไว้ซึง่โปรแกรมการรับรองระบบการบริหารจัดการที่ตรงตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้องของหน่วยรับรองระบบและ
องค์กรภาคส่วนที่มีอ านาจ โดยจะส าเร็จได้โดยผ่านการแต่งตัง้กลุ่มบุคคลส่วนใหญ่ที่อยู่นอกขององค์กร Intertek โดยเป็นตัวแทน
และมมุมองจากฝ่ายที่เก่ียวข้อง ในการพฒันานโยบายและหลกัการเก่ียวกับเนือ้หาและการท างานของโปรแกรมการรับรอง 
 
 ขอบข่าย 
 เอกสารนีอ้ธิบายหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการความเป็นกลางที่เก่ียวข้องกับโปรแกรมการรับรองของ
ระบบการบริหารจัดการของ Intertek 
 
ค าจ ากัคความ 
 กรรมการที่ปรึกษา หมายถึง คณะกรรมการเพ่ือคุ้มครองความเป็นกลาง ซึ่งต้องมีตามข้อที่ 6.1.2 ของระบบ ISO/IEC 
17021-1:2015 ที่ก าหนดไว้ 
 
1- โครงสร้างของคณะกรรมการ 
   
 เพ่ือให้ระบบการตรวจรับรองมีความครอบคลุม Intertek จึงแต่งตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาในระดับประเทศขึน้อยู่กับ
ผู้จัดการทัว่ไปจะก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการในแต่ละประเทศ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาจะได้รับการจัดตัง้ขึน้บน
พืน้ฐานเดียวกับคณะกรรมการอ่ืนๆ แต่ขอบเขตของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับเชิญจะต้องมีความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์จาก
กิจกรรมของหน่วยธุรกิจที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

    

For information only when printed 

 
กระบวนการของคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

Advisory Board Process 
  

GT001, rev. 1 Document # GOP214-Tha Release Date: 1-Dec-2016 Page 2 of 6 

Document Owner:  Advisory Board  Approvals:  General Manager 

 

2- หน้าท่ีความรับผิคชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ข้อมลูและให้ค าแนะน าต่อระบบการบริหารของ  Intertek ดงันี ้

1-  พฒันานโยบายที่เก่ียวข้องกับความเป็นกลางในกิจกรรมของ Intertek 
2-  เร่ืองที่มีผลต่อความเช่ือมัน่ในการรับรองรวมทัง้การเปิดกว้างและการรับรู้ของสาธารณชน 
3-  การทบทวนความเป็นกลางในการตรวจประเมิน การรับรอง และกระบวนการตดัสินใจให้การรับรองของ Intertek  
4- ประเมินสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือให้มั่นใจเร่ืองความกลางและความเป็นอิสระของ Intertek อันเก่ียวข้องทางการค้าและการ

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
5- กระบวนการทัว่ไปและกระบวนการเฉพาะและขัน้ตอนการด าเนินงานควบคมุการตรวจประเมินและการรับรองระบบการ

บริหารจัดการ 

6- การจัดตัง้ของคณะกรรมการอ่ืนๆ ตามความจ าเ ป็นเ พ่ือให้เป็นการติดต่อประสานงานระหว่าง Intertek และ
ภาคอตุสาหกรรมและหรือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดเฉพาะของผู้ รับรองระบบงาน 

  คณะกรรมการที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าแนะน า สนับสนุน และเฝ้าระวัง กิจกรรมให้การรับรองระบบการบริหาร
จัดการของหน่วยธุรกิจภายใต้อ านาจหน้าที่ที่สามารถท าได้ ผลการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษารวมถึงค าแนะน าที่จะส่งไป
ถึงผู้จัดการทัว่ไป เพ่ือการทบทวน การวิเคราะห์ การรวบรวม ในการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
  คณะกรรมการที่ปรึกษาอาจให้ค าแนะน าที่มีต่อระบบการบริหารของ Intertek ซึ่งเก่ียวข้องกับโปรแกรมการให้
การรับรอง โดยที่ Intertek ไม่ได้ร้องขอ หากค าแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาไม่ได้รับการยอมรับโดยผู้ บริหารของ 
Intertek คณะกรรมการอาจแจ้งผู้บริหารของ Intertek Group plc และหรือหน่วยรับรองระบบงานของ Intertek 

 
3- องค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

3.1- คณะกรรมการที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอก 
  การบริหารของ Intertek ในระดบัประเทศจะต่างกันไปตามคณะกรรมการที่ปรึกษา ภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และตัวแทนที่ได้รับเชิญมาร่วมเป็นกรรมการ อง ค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาต้องค านึงถึงความสมดุลและ
ครอบคลมุในส่วนของการบริหารของหน่วยธุรกิจในกิจกรรมการรับรอง ปริมาณงาน และความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์ มี
สมาชิกที่มาจากภายนอกอย่างน้อยที่สุด 3 คน โดยมาจากภาคส่วนต่างๆ 3 ภาคส่วน จะต้องประกอบด้วยสมาชิกจาก
ภายนอกของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
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 ภาคส่วนต่างๆ ควรประกอบด้วย 
- ลกูค้าของ Intertek 

   - ลกูค้าของลกูค้าของ Intertek 
  - ตวัแทนภาคธุรกิจอตุสาหกรรม 
  - ตวัแทนภาครัฐ (หน่วยงานด้านกฎระเบียบและหน่วยงานที่ให้บริการอ่ืนๆ) 
  - ตวัแทนภาคเอกชน 
  - องค์กรผู้บริโภค 
  องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาในแง่ของสมาชิกภายนอกหรือตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ควรมีการ

ทบทวนก่อนในแต่ละครัง้เพ่ือให้แน่ใจว่าคณะกรรมการมีองค์ประกอบที่เหมาะสม เป็นความรับผิดชอบของกรรมการที่
จะแจ้งให้ Intertek ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการเป็นตวัแทน ก่อนการประชุมแต่ละครัง้สมาชิกภายนอกของคณะกรรมการที่ปรึกษาต้องส่งประวัติที่เป็นปัจจุบันและ
ส่งส าเนาให้กับ Intertek ด้วย  

  สมาชิกในคณะกรรมการอาจจะต้องถูกแทนที่ในกรณี มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการรักษาความเป็นกลางหรือมีการแทนที่คณะกรรมการโดยบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือคณะกรรมการ
ตดัสินใจที่จะลาออก ในกรณีดงักล่าว Intertek จะเติมต าแหน่งที่เหมาะสมก่อนการประชุมในครัง้ต่อไป 

  รายช่ือสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาอยู่ในประกาศการแต่งตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาของ Intertek  
 

3.2- คณะกรรมการที่ปรึกษาในระดบัประเทศที่เป็นตวัแทนจาก Intertek 
 ตวัแทนจาก Intertek ประกอบด้วยดงัต่อไปนีห้รือมากกว่า 

 - ผู้จัดการทัว่ไป (ส าหรับคณะกรรมการประเทศ) และหรือ 
- ผู้จัดการด้านเทคนิคหรือผู้มีอ านาจให้การรับรอง 

 
3.3 –ข้อก าหนดด้านความสามารถ 
 ข้อก าหนดด้านความสามารถของกรรมการภายนอกมีรายละเอียดในเอกสาร F211-F3 
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4- การอบรม 
ก่อนที่จะได้รับการคดัเลือกเป็นสมาชิกในคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ รับการคดัเลือกต้องส่งประวัติที่เป็นปัจจุบันมา

ให้ Intertek เพ่ือยืนยันความสามารถที่มีอยู่หากเป็นไปตามเกณฑ์ความสามารถที่เก่ียวข้องและสามารถเป็นตัวแทนของภาค
ส่วนต่างๆ ที่เหมาะสม เมื่อรับการยืนยันแล้วสมาชิกในคณะกรรมการจะต้องเซ็นสญัญาการรักษาความลบัที่เหมาะสม (F214-1) 

สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มาจากภายนอกทกุคนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้อก าหนดของหน่วยรับรอง
ระบบที่ใช้บังคบัและข้อก าหนดของภาคส่วนองค์กรที่มีอ านาจ และโปรแกรมการรับรองของ Intertek ก่อนการมีส่วนร่วมครัง้แรกใน
กิจกรรมคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับเอกสารก่อนการเข้าร่วมการประชุมจะครอบคลมุต่อไปนี:้ 

- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ปรึกษา 
- กระบวนการของกรรมการที่ปรึกษาของ Intertek 
- ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องของระบบ ISO/IEC 17021 และเอกสาร IAF Mandatory ที่เก่ียวข้อง 
- ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องของภาคส่วนองค์กรที่มีอ านาจที่เก่ียวข้องกับการรับรองระบบของ Intertek  
- ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องของโปรแกรมการรับรองของ Intertek 
สมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภายนอกจะได้รับเอกสารทัง้หมดที่จ าเป็นรวมถึงคู่มือของ Intertek  

 
5- การประชุม 
 5.1 แผนการประชุม 

  การประชุมของกรรมการที่ปรึกษาจะจัดขึน้อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้  เพ่ือรายงานเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจการรับรอง 
   วนัที่ที่แน่นอนจะได้รับการก าหนดไว้ ผู้จัดการทัว่ไปรับผิดชอบส าหรับการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
ตามความจ าเป็น 
   การประชุมจัดขึน้โดย 
   -  สมาชิกคณะกรรมการมาร่วมกันประชุมในสถานที่เดียวกัน 

   -  ประชุมทาง telephone conference call 
   -  หรือใช้ทัง้สองวิธีร่วมกัน 

วาระการประชุมจะถูกเตรียมในแต่ละการประชุมและส่งให้กับสมาชิกก่อนการประชุม 
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5.2- วาระการประชุม 

 วาระการประชุมประจ าปีอย่างน้อยควรประกอบด้วย 
- ผลการประชุมที่เป็นค าแนะน าในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาในครัง้ก่อนหน้า 
- การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร 
- ทบทวนนโยบายและกระบวนการต่างๆ ที่เก่ียวข้องของ Intertek  
- ทบทวนการวิเคราะห์ความความเสี่ยงต่อความสามารถ ความสอดคล้อง ความเป็นกลาง (F214-2 และ F214-3) 
- ทบทวนความเป็นกลางของการตรวจประเมิน การรับรอง และกระบวนการตดัสินใจให้การรับรองของ Intertek  
- ทบทวนผลการประเมินทางการเงินและแหล่งที่มาของรายได้ของ Intertek และการแสดงความกดดันทาง
การเงิน การค้า และประเด็นอ่ืนๆ ที่ไมท่ าลายความเป็นกลางของ Intertek  

- ผลตอบกลบัและค าแนะน าในเร่ืองที่มีผลต่อความเช่ือมัน่และการรับรู้ของภาคส่วนภายนอก 
- ค าแนะน าจากคณะกรรมการที่ปรึกษา 

5.3- วิธีการออกเสียง 
คณะกรรมการที่ปรึกษาจากภายนอกแต่ละคนมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึ่งเสียง โดยที่ไม่สามารถให้ตัวแทน            
ท าการออก เสียงแทนได้ 
สมาชิกของคณะกรรมการของ Intertek มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึ่งเสียง  

    องค์ประชุมต้องประกอบด้วยสมาชิกคร่ึงหนึ่งขึน้ไป 
 a)   การตดัสินใจอย่างเป็นทางการต้องมีเสียงสนับสนุนข้างมากสองในสามของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม การออก

เสียงต้องมีสมาชิกอย่างน้อยคร่ึงหนึ่ง 
b)  การตดัสินใจใดที่มีเสียงส่วนใหญ่สองในสามของสมาชิกที่อยู่ แต่ไม่ถึง 50 % ของสมาชิกทัง้หมด การตัดสินใจจะ

ถูกบันทกึไว้และรอในการประชุมครัง้ต่อไปหรือมีการส่งจดหมายไปยังสมาชิกทัง้หมดเพ่ือการลงคะแนนเพ่ือขอ
อนมุติั 

c)   ในกรณีที่เสมอ ไม่มีเสียงชีข้าด จะต้องมีการด าเนินการออกเสียงอีกครัง้ 
      5.4- บันทกึการประชุม 

ผู้จัดการทัว่ไปมีหน้าในการเก็บรักษาบันทกึการประชุม บันทกึเหล่านัน้จะถูกส่งให้กับสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา  
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6- การบันทึก 
  การบันทกึประกอบด้วย 

1- ประกาศการแต่งตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาของ Intertek 
2- ประวติัของสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภายนอก 
3- ส าเนาสญัญาการรักษาความลบัของสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา (F214-1) 
4- บันทกึที่แสดงถึงความสามารถของสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภายนอก 
5- รายงานการประชุม 
6- ผลการลงคะแนน 

 บันทกึทัง้หมดที่เก่ียวกับคณะกรรมการที่ปรึกษามีการเก็บรักษาไว้โดยระบุไว้ใน GOP202-Tha กระบวนการควบคุมการ
บันทกึ  

 

 

 

บันทึกการแก้ไข 
แก้ไขครัง้ท่ี รายละเอียคการเปล่ียนแปลง วันท่ีประกาศใช้ 

0 เร่ิมใช้ครัง้แรก 1 ธันวาคม 2556 
1 ค าจ ากัดความ 

- ข้อที่ 6.1.2 ของระบบ ISO/IEC 17021-1:2015 ที่ก าหนดไว้ แก้ไขเป็น ข้อที่ 6.2 
ของระบบ ISO/IEC 17021:2011 และข้อที่ 4.2 ของระบบ ISO/IEC Guide 
65:1996 ที่ก าหนดไว้ 
ข้อ 4 การอบรม 

- ตดัเอกสาร “ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องของระบบ ISO/IEC Guide 65:1996” ออก 
ซึง่เป็นเอกสารที่จะส่งให้คณะกรรมการที่ปรึกษาก่อนการเข้าร่วมการประชุม  
ข้อ 5.2 วาระการประชุม 
- วาระ “ทบทวนการวิเคราะห์ความเป็นกลาง” (F214-2)แก้ไขเป็น “ทบทวนการ
วิเคราะห์ความความเสี่ยงต่อความสามารถ ความสอดคล้อง ความเป็นกลาง (F214-2 
และ F214-3)” 

1 ธันวาคม 2559 

 


