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วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการที่ปรึกษาคือการให้ คาแนะนา สนับสนุนและเฝ้ าระวัง ให้ กับ Intertek เพื่อนาไปใช้ ในการ
พัฒนาปรับปรุงและคงไว้ ซงึ่ โปรแกรมการรับรองระบบการบริ หารจัดการที่ตรงตามข้ อกาหนดที่เกี่ ยวข้ องของหน่ วยรับรองระบบและ
องค์กรภาคส่วนที่มีอานาจ โดยจะสาเร็จได้ โดยผ่านการแต่งตั ้งกลุ่มบุคคลส่วนใหญ่ ที่อยู่นอกขององค์กร Intertek โดยเป็ นตัวแทน
และมุมมองจากฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ในการพัฒนานโยบายและหลักการเกี่ยวกับเนื ้อหาและการทางานของโปรแกรมการรับรอง
ขอบข่ าย
เอกสารนี ้อธิบายหน้ าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการความเป็ นกลางที่เกี่ยวข้ องกับโปรแกรมการรับรองของ
ระบบการบริหารจัดการของ Intertek
คาจากัคความ
กรรมการที่ปรึกษา หมายถึง คณะกรรมการเพื่อคุ้มครองความเป็ นกลาง ซึ่งต้ องมีตามข้ อที่ 6.1.2 ของระบบ ISO/IEC
17021-1:2015 ที่กาหนดไว้
1- โครงสร้ างของคณะกรรมการ
เพื่อให้ ระบบการตรวจรับรองมีความครอบคลุม Intertek จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการที่ปรึก ษาในระดับ ประเทศขึน้ อยู่กับ
ผู้จัดการทัว่ ไปจะกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการในแต่ละประเทศ โดยคณะกรรมการที่ปรึก ษาจะได้ รับการจัดตั ้งขึน้ บน
พื ้นฐานเดียวกับคณะกรรมการอื่นๆ แต่ขอบเขตของผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียที่ได้ รับเชิญจะต้ องมีความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์ จาก
กิจกรรมของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้ องตามความเหมาะสม
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2- หน้ าที่ความรั บผิคชอบของคณะกรรมการที่ปรึ กษา
คณะกรรมการที่ปรึกษามีหน้ าที่ให้ ข้อมูลและให้ คาแนะนาต่อระบบการบริหารของ Intertek ดังนี ้
1- พัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นกลางในกิจกรรมของ Intertek
2- เรื่องที่มีผลต่อความเชื่อมัน่ ในการรับรองรวมทั ้งการเปิ ดกว้ างและการรับรู้ของสาธารณชน
3- การทบทวนความเป็ นกลางในการตรวจประเมิน การรับรอง และกระบวนการตัดสินใจให้ การรับรองของ Intertek
4- ประเมินสิ่งที่จาเป็ นเพื่อให้ มั่นใจเรื่ องความกลางและความเป็ นอิสระของ Intertek อันเกี่ ย วข้ องทางการค้ าและการ
พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
5- กระบวนการทัว่ ไปและกระบวนการเฉพาะและขั ้นตอนการดาเนินงานควบคุมการตรวจประเมินและการรับรองระบบการ
บริหารจัดการ
6- การจั ด ตัง้ ของคณะกรรมการอื่ น ๆ ตามความจ าเป็ นเพื่ อ ให้ เ ป็ นการติ ด ต่ อ ประสานงานระหว่ า ง Intertek และ
ภาคอุตสาหกรรมและหรือให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดเฉพาะของผู้รับรองระบบงาน
คณะกรรมการที่ปรึกษามีหน้ าที่ให้ คาแนะนา สนับสนุน และเฝ้าระวัง กิ จกรรมให้ ก ารรับรองระบบการบริ หาร
จัดการของหน่วยธุรกิจภายใต้ อานาจหน้ าที่ที่สามารถทาได้ ผลการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษารวมถึง คาแนะนาที่จะส่งไป
ถึงผู้จัดการทัว่ ไป เพื่อการทบทวน การวิเคราะห์ การรวบรวม ในการทบทวนโดยฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการที่ปรึกษาอาจให้ คาแนะนาที่มีต่อระบบการบริ หารของ Intertek ซึ่งเกี่ ย วข้ องกับ โปรแกรมการให้
การรับ รอง โดยที่ Intertek ไม่ได้ ร้องขอ หากคาแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึก ษาไม่ได้ รับการยอมรับโดยผู้บริ หารของ
Intertek คณะกรรมการอาจแจ้ งผู้บริหารของ Intertek Group plc และหรือหน่วยรับรองระบบงานของ Intertek
3- องค์ ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึ กษา
3.1- คณะกรรมการที่ปรึกษาที่เป็ นบุคคลภายนอก
การบริหารของ Intertek ในระดับประเทศจะต่างกันไปตามคณะกรรมการที่ปรึกษา ภาคส่วนที่ มีส่วนได้ ส่วนเสีย
และตัวแทนที่ ได้ รั บ เชิ ญมาร่ ว มเป็ นกรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึ ก ษาต้ องคานึงถึ งความสมดุล และ
ครอบคลุมในส่วนของการบริหารของหน่วยธุรกิ จในกิจกรรมการรับรอง ปริมาณงาน และความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์ มี
สมาชิ ก ที่มาจากภายนอกอย่ างน้ อยที่สุด 3 คน โดยมาจากภาคส่วนต่างๆ 3 ภาคส่วน จะต้ องประกอบด้ วยสมาชิ ก จาก
ภายนอกของคณะกรรมการที่ปรึกษา
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ภาคส่วนต่างๆ ควรประกอบด้ วย
- ลูกค้ าของ Intertek
- ลูกค้ าของลูกค้ าของ Intertek
- ตัวแทนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
- ตัวแทนภาครัฐ (หน่วยงานด้ านกฎระเบียบและหน่วยงานที่ให้ บริการอื่นๆ)
- ตัวแทนภาคเอกชน
- องค์กรผู้บริโภค
องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาในแง่ ข องสมาชิ ก ภายนอกหรื อตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ควรมีก าร
ทบทวนก่ อนในแต่ละครัง้ เพื่อให้ แ น่ ใจว่าคณะกรรมการมีองค์ประกอบที่เหมาะสม เป็ นความรับผิ ดชอบของกรรมการที่
จะแจ้ งให้ Intertek ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหน้ าที่ของสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการเป็ นตัวแทน ก่อนการประชุมแต่ละครั ้งสมาชิกภายนอกของคณะกรรมการที่ป รึก ษาต้ องส่งประวัติ ที่เป็ นปั จจุบันและ
ส่งสาเนาให้ กับ Intertek ด้ วย
สมาชิ ก ในคณะกรรมการอาจจะต้ อ งถู ก แทนที่ใ นกรณี มีเ หตุก ารณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่จ ะส่ งผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการรักษาความเป็ นกลางหรือมีการแทนที่คณะกรรมการโดยบุคคลที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื อคณะกรรมการ
ตัดสินใจที่จะลาออก ในกรณีดงั กล่าว Intertek จะเติมตาแหน่งที่เหมาะสมก่อนการประชุมในครั ้งต่อไป
รายชื่อสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาอยู่ในประกาศการแต่งตั ้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของ Intertek
3.2- คณะกรรมการที่ปรึกษาในระดับประเทศที่เป็ นตัวแทนจาก Intertek
ตัวแทนจาก Intertek ประกอบด้ วยดังต่อไปนี ้หรือมากกว่า
- ผู้จัดการทัว่ ไป (สาหรับคณะกรรมการประเทศ) และหรือ
- ผู้จัดการด้ านเทคนิคหรือผู้มีอานาจให้ การรับรอง
3.3 –ข้ อกาหนดด้ านความสามารถ
ข้ อกาหนดด้ านความสามารถของกรรมการภายนอกมีรายละเอียดในเอกสาร F211-F3
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4- การอบรม
ก่อนที่จะได้ รับการคัดเลือกเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้รับการคัดเลือกต้ องส่งประวัติที่เป็ นปั จจุบันมา
ให้ Intertek เพื่อยืนยันความสามารถที่มีอยู่หากเป็ นไปตามเกณฑ์ความสามารถที่เกี่ยวข้ องและสามารถเป็ นตัวแทนของภาค
ส่วนต่างๆ ที่เหมาะสม เมื่อรับการยืนยันแล้ วสมาชิกในคณะกรรมการจะต้ องเซ็นสัญญาการรักษาความลับที่เหมาะสม (F214-1)
สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มาจากภายนอกทุกคนจาเป็ นต้ องมี ความรู้ ความเข้ าใจในข้ อกาหนดของหน่ วยรับรอง
ระบบที่ใช้ บังคับและข้ อกาหนดของภาคส่วนองค์กรที่มีอานาจ และโปรแกรมการรับรองของ Intertek ก่ อนการมีส่วนร่ วมครัง้ แรกใน
กิจกรรมคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการแต่ละท่านจะต้ องได้ รับเอกสารก่อนการเข้ าร่วมการประชุมจะครอบคลุมต่อไปนี ้:
- บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ปรึกษา
- กระบวนการของกรรมการที่ปรึกษาของ Intertek
- ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องของระบบ ISO/IEC 17021 และเอกสาร IAF Mandatory ที่เกี่ยวข้ อง
- ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องของภาคส่วนองค์กรที่มีอานาจที่เกี่ยวข้ องกับการรับรองระบบของ Intertek
- ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องของโปรแกรมการรับรองของ Intertek
สมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภายนอกจะได้ รับเอกสารทั ้งหมดที่จาเป็ นรวมถึงคู่มือของ Intertek
5- การประชุม
5.1 แผนการประชุม
การประชุมของกรรมการที่ปรึกษาจะจัดขึ ้นอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั ้ง เพื่อรายงานเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจการรับรอง
วันที่ที่แน่นอนจะได้ รับการกาหนดไว้ ผู้จัดการทัว่ ไปรับผิดชอบสาหรับการเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึก ษา
ตามความจาเป็ น
การประชุมจัดขึ ้นโดย
- สมาชิกคณะกรรมการมาร่วมกันประชุมในสถานที่เดียวกัน
- ประชุมทาง telephone conference call
- หรือใช้ ทั ้งสองวิธีร่วมกัน
วาระการประชุมจะถูกเตรียมในแต่ละการประชุมและส่งให้ กับสมาชิกก่อนการประชุม
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5.2- วาระการประชุม
วาระการประชุมประจาปี อย่างน้ อยควรประกอบด้ วย
- ผลการประชุมที่เป็ นคาแนะนาในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาในครั ้งก่อนหน้ า
- การเปลี่ยนโครงสร้ างองค์กร
- ทบทวนนโยบายและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องของ Intertek
- ทบทวนการวิเคราะห์ความความเสี่ยงต่อความสามารถ ความสอดคล้ อง ความเป็ นกลาง (F214-2 และ F214-3)
- ทบทวนความเป็ นกลางของการตรวจประเมิน การรับรอง และกระบวนการตัดสินใจให้ การรับรองของ Intertek
- ทบทวนผลการประเมิ นทางการเงิ นและแหล่ง ที่มาของรายได้ ข อง Intertek และการแสดงความกดดัน ทาง
การเงิน การค้ า และประเด็นอื่นๆ ที่ไม่ทาลายความเป็ นกลางของ Intertek
- ผลตอบกลับและคาแนะนาในเรื่องที่มีผลต่อความเชื่อมัน่ และการรับรู้ของภาคส่วนภายนอก
- คาแนะนาจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
5.3- วิธีการออกเสียง
คณะกรรมการที่ป รึ ก ษาจากภายนอกแต่ล ะคนมีสิท ธิ์ ออกเสี ย งลงคะแนนคนละหนึ่ ง เสี ย ง โดยที่ไม่ สามารถให้ ตัวแทน
ทาการออก เสียงแทนได้
สมาชิกของคณะกรรมการของ Intertek มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึ่งเสียง
องค์ประชุมต้ องประกอบด้ วยสมาชิกครึ่งหนึ่งขึ ้นไป
a) การตัดสินใจอย่างเป็ นทางการต้ องมีเสีย งสนับสนุน ข้ างมากสองในสามของสมาชิ ก ที่เข้ าร่ วมประชุม การออก
เสียงต้ องมีสมาชิกอย่างน้ อยครึ่งหนึ่ง
b) การตัดสินใจใดที่มีเสียงส่วนใหญ่สองในสามของสมาชิกที่อยู่ แต่ไม่ถึง 50 % ของสมาชิกทั ้งหมด การตัดสินใจจะ
ถูกบันทึกไว้ และรอในการประชุมครั ้งต่อไปหรือมีการส่งจดหมายไปยังสมาชิ ก ทั ้งหมดเพื่อการลงคะแนนเพื่อขอ
อนุมตั ิ
c) ในกรณีที่เสมอ ไม่มีเสียงชี ้ขาด จะต้ องมีการดาเนินการออกเสียงอีกครั ้ง
5.4- บันทึกการประชุม
ผู้จัดการทัว่ ไปมีหน้ าในการเก็บรักษาบันทึกการประชุม บันทึกเหล่านั ้นจะถูกส่งให้ กับสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา
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6- การบันทึก
การบันทึกประกอบด้ วย
1- ประกาศการแต่งตั ้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของ Intertek
2- ประวัติของสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภายนอก
3- สาเนาสัญญาการรักษาความลับของสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา (F214-1)
4- บันทึกที่แสดงถึงความสามารถของสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภายนอก
5- รายงานการประชุม
6- ผลการลงคะแนน
บันทึกทั ้งหมดที่เกี่ยวกับคณะกรรมการที่ปรึกษามีการเก็บรักษาไว้ โดยระบุไว้ ใน GOP202-Tha กระบวนการควบคุมการ
บันทึก

บันทึกการแก้ ไข
แก้ ไขครั ง้ ที่
รายละเอียคการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศใช้
0
เริ่มใช้ ครั ้งแรก
1 ธันวาคม 2556
1
คาจากัดความ
1 ธันวาคม 2559
- ข้ อที่ 6.1.2 ของระบบ ISO/IEC 17021-1:2015 ที่กาหนดไว้ แก้ ไขเป็ น ข้ อที่ 6.2
ของระบบ ISO/IEC 17021:2011 และข้ อที่ 4.2 ของระบบ ISO/IEC Guide
65:1996 ที่กาหนดไว้
ข้ อ 4 การอบรม
- ตัดเอกสาร “ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องของระบบ ISO/IEC Guide 65:1996” ออก
ซึง่ เป็ นเอกสารที่จะส่งให้ คณะกรรมการที่ปรึกษาก่อนการเข้ าร่วมการประชุม
ข้ อ 5.2 วาระการประชุม
- วาระ “ทบทวนการวิเคราะห์ความเป็ นกลาง” (F214-2)แก้ ไขเป็ น “ทบทวนการ
วิเคราะห์ความความเสี่ยงต่อความสามารถ ความสอดคล้ อง ความเป็ นกลาง (F214-2
และ F214-3)”
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