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วัตถุประสงค์ 
  

 วตัถปุระสงค์ของคณะกรรมการท่ีปรึกษาคือการให้ค าแนะน า สนบัสนุนและเฝ้าระวงั ให้กบั Intertek เพ่ือน าไปใช้ใน
การพฒันาปรับปรุงและคงไว้ซึ่งโปรแกรมการรับรองระบบการบริหารจดัการท่ีตรงตามข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องของหน่วยรับรอง
ระบบและองค์กรภาคสว่นท่ีมีอ านาจ โดยจะส าเร็จได้โดยผ่านการแตง่ตัง้กลุ่มบคุคลส่วนใหญ่ท่ีอยู่นอกขององค์กร Intertek โดย
เป็นตวัแทนและมมุมองจากฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ในการพฒันานโยบายและหลกัการเก่ียวกบัเนือ้หาและการท างานของโปรแกรมการ
รับรอง 
 
 ขอบข่าย 
 เอกสารนีอ้ธิบายหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการความเป็นกลางท่ีเก่ียวข้องกบัโปรแกรมการรับรองของ
ระบบการบริหารจดัการของ Intertek 
 
ค าจ ากัคความ 
 กรรมการท่ีปรึกษา หมายถึง คณะกรรมการเพ่ือคุ้มครองความเป็นกลาง ซึ่งต้องมีตามข้อท่ี 6.2 ของระบบ ISO/IEC 
17021:2011 และข้อท่ี 4.2 ของระบบ ISO/IEC Guide 65:1996 ท่ีก าหนดไว้ 
 

1- โครงสร้างของคณะกรรมการ 
   

 เพ่ือให้ระบบการตรวจรับรองมีความครอบคลุม Intertek จึงแต่งตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษาในระดบัประเทศขึน้อยู่กับ
ผู้จดัการทัว่ไปจะก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการในแตล่ะประเทศ โดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาจะได้รับการจดัตัง้ขึน้บน
พืน้ฐานเดียวกบัคณะกรรมการอ่ืนๆ แตข่อบเขตของผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียท่ีได้รับเชิญจะต้องมีความครอบคลมุทางภูมิศาสตร์จาก
กิจกรรมของหนว่ยธุรกิจท่ีเก่ียวข้องตามความเหมาะสม 
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2- หน้าที่ความรับผิคชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษามีหน้าท่ีให้ข้อมลูและให้ค าแนะน าตอ่ระบบการบริหารของ  Intertek ดงันี ้
1-  พฒันานโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นกลางในกิจกรรมของ Intertek 
2-  เร่ืองท่ีมีผลตอ่ความเช่ือมัน่ในการรับรองรวมทัง้การเปิดกว้างและการรับรู้ของสาธารณชน 
3-  การทบทวนความเป็นกลางในการตรวจประเมิน การรับรอง และกระบวนการตดัสินใจให้การรับรองของ Intertek  
4- ประเมินสิ่งท่ีจ าเป็นเพ่ือให้มัน่ใจเร่ืองความกลางและความเป็นอิสระของ Intertek อนัเก่ียวข้องทางการค้าและการ

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
5- กระบวนการทัว่ไปและกระบวนการเฉพาะและขัน้ตอนการด าเนินงานควบคมุการตรวจประเมินและการรับรองระบบการ

บริหารจดัการ 

6- การจัดตัง้ของคณะกรรมการอ่ืนๆ ตามความจ าเป็นเพ่ือให้เป็นการติดต่อประสานงานระหว่าง Intertek และ
ภาคอตุสาหกรรมและหรือให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดเฉพาะของผู้ รับรองระบบงาน 

  คณะกรรมการท่ีปรึกษามีหน้าท่ีให้ค าแนะน า สนบัสนุน และเฝ้าระวงั กิจกรรมให้การรับรองระบบการบริหาร
จดัการของหน่วยธุรกิจภายใต้อ านาจหน้าท่ีท่ีสามารถท าได้ ผลการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษารวมถึงค าแนะน าท่ีจะ
สง่ไปถึงผู้จดัการทัว่ไป เพ่ือการทบทวน การวิเคราะห์ การรวบรวม ในการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
  คณะกรรมการท่ีปรึกษาอาจให้ค าแนะน าท่ีมีตอ่ระบบการบริหารของ Intertek ซึ่งเก่ียวข้องกบัโปรแกรมการให้
การรับรอง โดยท่ี Intertek ไม่ได้ร้องขอ หากค าแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาไม่ได้รับการยอมรับโดยผู้บริหารของ 
Intertek คณะกรรมการอาจแจ้งผู้บริหารของ Intertek Group plc และหรือหนว่ยรับรองระบบงานของ Intertek 

 

3- องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

3.1- คณะกรรมการท่ีปรึกษาท่ีเป็นบคุคลภายนอก 
  

  การบริหารของ Intertek ในระดบัประเทศจะตา่งกนัไปตามคณะกรรมการท่ีปรึกษา ภาคส่วนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
และตัวแทนท่ีได้รับเชิญมาร่วมเป็นกรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาต้องค านึงถึงความสมดุลและ
ครอบคลมุในสว่นของการบริหารของหน่วยธุรกิจในกิจกรรมการรับรอง ปริมาณงาน และความครอบคลมุทางภูมิศาสตร์ มี
สมาชิกท่ีมาจากภายนอกอย่างน้อยท่ีสุด 3 คน โดยมาจากภาคส่วนตา่งๆ 3 ภาคส่วน จะต้องประกอบด้วยสมาชิกจาก
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ภายนอกของคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 ภาคสว่นตา่งๆ ควรประกอบด้วย 

- ลกูค้าของ Intertek 
   - ลกูค้าของลกูค้าของ Intertek 
  - ตวัแทนภาคธุรกิจอตุสาหกรรม 
  - ตวัแทนภาครัฐ (หนว่ยงานด้านกฎระเบียบและหนว่ยงานท่ีให้บริการอ่ืนๆ) 
  - ตวัแทนภาคเอกชน 
  - องค์กรผู้บริโภค 
 

  องค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาในแง่ของสมาชิกภายนอกหรือตวัแทนจากภาคส่วนต่างๆ ควรมีการ
ทบทวนก่อนในแต่ละครัง้เพ่ือให้แน่ใจว่าคณะกรรมการมีองค์ประกอบท่ีเหมาะสม เป็นความรับผิดชอบของกรรมการท่ี
จะแจ้งให้ Intertek ทราบถึงการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีของสมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษาท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่ความสามารถ
ในการเป็นตวัแทน ก่อนการประชมุแตล่ะครัง้สมาชิกภายนอกของคณะกรรมการท่ีปรึกษาต้องส่งประวตัิท่ีเป็นปัจจบุนัและ
สง่ส าเนาให้กบั Intertek ด้วย  

  สมาชิกในคณะกรรมการอาจจะต้องถูกแทนท่ีในกรณีมีเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการรักษาความเป็นกลางหรือมีการแทนท่ีคณะกรรมการโดยบคุคลท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียหรือคณะกรรมการ
ตดัสินใจท่ีจะลาออก ในกรณีดงักลา่ว Intertek จะเตมิต าแหนง่ท่ีเหมาะสมก่อนการประชมุในครัง้ตอ่ไป 

  รายช่ือสมาชิกของคณะกรรมการท่ีปรึกษาอยูใ่นประกาศการแตง่ตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษาของ Intertek  
 

3.2- คณะกรรมการท่ีปรึกษาในระดบัประเทศท่ีเป็นตวัแทนจาก Intertek 
 ตวัแทนจาก Intertek ประกอบด้วยดงัตอ่ไปนีห้รือมากกวา่ 

 - ผู้จดัการทัว่ไป (ส าหรับคณะกรรมการประเทศ) และหรือ 
- ผู้จดัการด้านเทคนิคหรือผู้ มีอ านาจให้การรับรอง 

 
3.3 –ข้อก าหนดด้านความสามารถ 
 ข้อก าหนดด้านความสามารถของกรรมการภายนอกมีรายละเอียดในเอกสาร F211-F3 
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4- การอบรม 
ก่อนท่ีจะได้รับการคดัเลือกเป็นสมาชิกในคณะกรรมการท่ีปรึกษา ผู้ รับการคดัเลือกต้องส่งประวตัิท่ีเป็นปัจจบุนัมา

ให้ Intertek เพ่ือยืนยนัความสามารถท่ีมีอยูห่ากเป็นไปตามเกณฑ์ความสามารถท่ีเก่ียวข้องและสามารถเป็นตวัแทนของภาค
ส่วนต่างๆ ท่ีเหมาะสม เม่ือรับการยืนยันแล้วสมาชิกในคณะกรรมการจะต้องเซ็นสัญญาการรักษาความลับท่ีเหมาะสม 
(F214-1) 

สมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษาท่ีมาจากภายนอกทุกคนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้อก าหนดของ      
หนว่ยรับรองระบบท่ีใช้บงัคบั และข้อก าหนดของภาคสว่นองค์กรท่ีมีอ านาจ และโปรแกรมการรับรองของ Intertek ก่อนการมี
สว่นร่วมครัง้แรกในกิจกรรมคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการแตล่ะทา่นจะต้องได้รับเอกสารก่อนการเข้าร่วมการประชมุ
จะครอบคลมุตอ่ไปนี:้ 

- บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการท่ีปรึกษา 
- กระบวนการของกรรมการท่ีปรึกษาของ Intertek 
- ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องของระบบ ISO/IEC 17021 และเอกสาร IAF Mandatory ท่ีเก่ียวข้อง 
- ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องของระบบ ISO/IEC Guide 65:1996 
- ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องของภาคสว่นองค์กรท่ีมีอ านาจท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรองระบบของ Intertek  
- ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องของโปรแกรมการรับรองของ Intertek 
สมาชิกของคณะกรรมการท่ีปรึกษาจากภายนอกจะได้รับเอกสารทัง้หมดท่ีจ าเป็นรวมถึงคูมื่อของ Intertek  

 
5- การประชุม 
 5.1 แผนการประชมุ 

  การประชมุของกรรมการท่ีปรึกษาจะจดัขึน้อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้  เพ่ือรายงานเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจการรับรอง 
   วนัท่ีท่ีแนน่อนจะได้รับการก าหนดไว้ ผู้จดัการทัว่ไปรับผิดชอบส าหรับการเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการท่ีปรึกษา
ตามความจ าเป็น 
   การประชมุจดัขึน้โดย 
   -  สมาชิกคณะกรรมการมาร่วมกนัประชมุในสถานท่ีเดียวกนั 

   -  ประชมุทาง telephone conference call 
   -  หรือใช้ทัง้สองวิธีร่วมกนั 
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วาระการประชุมจะถูกเตรียมในแต่ละการประชุมและส่งให้กับสมาชิกก่อนการประชุม 
5.2- วาระการประชมุ 

 วาระการประชมุประจ าปีอยา่งน้อยควรประกอบด้วย 
- ผลการประชมุท่ีเป็นค าแนะน าในการประชมุคณะกรรมการท่ีปรึกษาในครัง้ก่อนหน้า 
- การเปล่ียนโครงสร้างองค์กร 
- ทบทวนนโยบายและกระบวนการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องของ Intertek  
- ทบทวนการวิเคราะห์ความเป็นกลาง (F214-2) 
- ทบทวนความเป็นกลางของการตรวจประเมิน การรับรอง และกระบวนการตดัสินใจให้การรับรองของ Intertek  
- ทบทวนผลการประเมินทางการเงินและแหล่งท่ีมาของรายได้ของ Intertek และการแสดงความกดดนัทาง
การเงิน การค้า และประเดน็อ่ืนๆ ท่ีไมท่ าลายความเป็นกลางของ Intertek  

- ผลตอบกลบัและค าแนะน าในเร่ืองท่ีมีผลตอ่ความเช่ือมัน่และการรับรู้ของภาคสว่นภายนอก 
- ค าแนะน าจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

5.3- วิธีการออกเสียง 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาจากภายนอกแต่ละคนมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึ่งเสียง โดยท่ีไม่สามารถให้ตัวแทน            
ท าการออก เสียงแทนได้ 
สมาชิกของคณะกรรมการของ Intertek มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึง่เสียง  

    องค์ประชมุต้องประกอบด้วยสมาชิกคร่ึงหนึง่ขึน้ไป 
 a)   การตดัสินใจอยา่งเป็นทางการต้องมีเสียงสนบัสนนุข้างมากสองในสามของสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชมุ การออกเสียง

ต้องมีสมาชิกอยา่งน้อยคร่ึงหนึง่ 
b)  การตดัสินใจใดท่ีมีเสียงส่วนใหญ่สองในสามของสมาชิกท่ีอยู่ แตไ่ม่ถึง 50 % ของสมาชิกทัง้หมด การตดัสินใจจะ

ถกูบนัทึกไว้และรอในการประชุมครัง้ตอ่ไปหรือมีการส่งจดหมายไปยงัสมาชิกทัง้หมดเพ่ือการลงคะแนนเพ่ือขอ
อนมุตั ิ

c)   ในกรณีท่ีเสมอ ไมมี่เสียงชีข้าด จะต้องมีการด าเนินการออกเสียงอีกครัง้ 
      5.4- บนัทกึการประชมุ 

ผู้จดัการทัว่ไปมีหน้าในการเก็บรักษาบนัทกึการประชมุ บนัทกึเหลา่นัน้จะถกูสง่ให้กบัสมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษา  
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6- การบันทกึ 
  การบนัทกึประกอบด้วย 

1- ประกาศการแตง่ตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษาของ Intertek 
2- ประวตัขิองสมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษาจากภายนอก 
3- ส าเนาสญัญาการรักษาความลบัของสมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษา (F214-1) 
4- บนัทกึท่ีแสดงถึงความสามารถของสมาชิกคณะกรรมการท่ีปรึกษาจากภายนอก 
5- รายงานการประชมุ 
6- ผลการลงคะแนน 

 บนัทกึทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการท่ีปรึกษามีการเก็บรักษาไว้โดยระบไุว้ใน GOP202-Tha กระบวนการควบคมุการ
บนัทกึ  

 

บันทกึการแก้ไข 
แก้ไขครัง้ท่ี รายละเอียคการเปล่ียนแปลง วันท่ีประกาศใช้ 
0 เร่ิมใช้ครัง้แรก 1 ธนัวาคม 2556 
   

 


