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บันทกึการแก้ไข 
 

ฉบับที่ แก้ไขครัง้ท่ี วันท่ีบังคับใช้ รายละเอียดการแก้ไข 
01 01 15 สิงหาคม 2557 เปล่ียนช่ือเอกสาร เป็น วิธีการปฏิบตัิ เร่ือง บทบาท

หน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบายรับรอง
ความสามารถบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะอนกุรรมการรับรองความสามารถ
บคุลากร และคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ 
เปล่ียนข้อความจาก “คณะกรรมการรับรอง
ความสามารถบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” เป็น “คณะกรรมการนโยบายรับรอง
ความสามารถบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” ทกุหน้า 
แก้ไขข้อความ ข้อ 1.3 (1) จาก “มีความรู้ความ 
สามารถในสาขาท่ีเก่ียวข้อง” เป็น “มีความรู้พืน้ฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระบวนงาน
รับรองบคุลากรเบือ้งต้น” 
แก้ไขข้อความ ข้อ 1.3 (2) จาก “มีประสบการณ์การ
ท างานในสาขาท่ีเก่ียวข้องเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 
5 ปี” เป็น “มีประสบการณ์การท างานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีเก่ียวข้องเป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี” 
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บันทกึการแก้ไข 
 

ฉบับที่ แก้ไขครัง้ท่ี วันท่ีบังคับใช้ รายละเอียดการแก้ไข 
01 01 15 สิงหาคม 2557 แก้ไขข้อความ ข้อ 2.3 (3) จาก “มีความรู้ความเข้าใจ

ในงานด้านการรับรองความสามารถบคุลากร” เป็น 
“มีความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานในงานด้านการรับรอง
ความสามารถบคุลากร” 
เพิ่มข้อความ “หรือ ผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ/
ผู้ทรงคณุวฒุิ ในสาขาท่ีให้การรับรอง” ในข้อ 2.1 (1) 
เพิ่มข้อความ “หรือมาตรฐาน” ในข้อ 2.2 (1) 
เพิ่มข้อความ “และผู้แทนส ารอง หนว่ยงานละ 1 คน” 
ในข้อ 2 ข้อย่อยท่ี 2.1 
เพิ่ม ข้อ 2.2 (4)  
เพิ่มรายละเอียดข้อยอ่ยท่ี (3)-(6) ในข้อ 3.3 
คณุสมบตัขิองคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ 
แก้ไขจ านวนหน้าทัง้หมด จาก 10 หน้า เป็น 12 หน้า 
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วิธีการปฏิบัต ิ:  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายรับรองความสามารถบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร และคณะกรรมการ
พจิารณาอุทธรณ์ 
 
1. คณะกรรมการนโยบายรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.1 องค์ประกอบ  
คณะกรรมการนโยบายรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการ

แต่งตัง้จากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  โดยโครงสร้างประกอบด้วย ผู้ แทนของผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสีย 
หน่วยงานละ 1 คน และผู้แทนส ารอง หน่วยงานละ 1 คน ในจ านวนท่ีสมดลุ เพ่ือป้องกันการครอบครอง
เสียงสว่นใหญ่ ดงันี ้

(1) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการ ประกอบด้วย 

(2.1) ผู้แทนจากผู้ ย่ืนค าขอ หรือผู้ รับการประเมิน หรือผู้ รับการสอบ หรือผู้ได้รับ 
การรับรองความสามารถ เช่น ผู้แทนจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

(2.2) ผู้แทนจากนายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง เช่น ผู้แทนจากการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย  

(2.3) ผู้แทนลกูค้าของบคุคลท่ีได้รับการรับรองความสามารถ เชน่ ผู้แทนจากสภา
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  

(2.4) ผู้แทนหนว่ยงานภาครัฐท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดแูล เชน่ ผู้แทนจากกรมโรงงาน 
          อตุสาหกรรม  และผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

(3) ผู้อ านวยการส านกัพฒันาศกัยภาพนกัวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบตักิาร (ผพศ.) เป็น 
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เลขานกุาร หวัหน้ากลุม่รับรองความสามารถบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
ผู้ชว่ยเลขานกุาร 

1.2 อ านาจหน้าท่ี  
(1) ก าหนดนโยบาย กรอบของหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการรับรองความสามารถ 

                         บคุลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(2) ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการรับรองความสามารถบคุลากร 
(3) แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ คณะท างาน เพ่ือปฏิบตังิานอยา่งใดอยา่งหนึง่ตาม 

ความเหมาะสม 
1.3 คณุสมบตัิของคณะกรรมการนโยบายรับรองความสามารถบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
(1) มีความรู้พืน้ฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระบวนงานรับรองบคุลากร

เบือ้งต้น 
(2) มีประสบการณ์การท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องเป็นระยะเวลาไม่

น้อยกวา่ 5 ปี 
1.4 วาระการด ารงต าแหนง่ 

กรรมการมีวาระอยูใ่นต าแหนง่คราวละ 4 ปี  
1.5 การพ้นจากต าแหนง่ 

กรรมการจะพ้นจากต าแหนง่ เม่ือ 

(1) ครบวาระการด ารงต าแหนง่ ตามข้อ 1.4 หรือเกษียณอายรุาชการ  
(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) เป็นบคุคลล้มละลาย 
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(5) เป็นบคุคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(6) ได้รับโทษจ าคกุโดยพิพากษาถึงท่ีสดุ ให้จ าคกุ เว้นแตค่วามผิดลหโุทษ หรือความผิดอนัได้
กระท าโดยประมาท 

(7) ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

กรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเท่ากบัเวลาท่ีเหลืออยู่ในวาระ
ของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่  

1.6 ประธานกรรมการ 
(1) ให้ประธานกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการประชมุ รักษาความเรียบร้อยในการประชมุ 

รวมทัง้อ านาจออกค าสัง่ตามความจ าเป็นได้ 

(2) ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเท่ียงตรง เป็นกลาง และมัน่ใจว่าผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้
รับทราบเร่ืองท่ีประชมุอยู ่ และแสดงความคดิเห็นท่ีตรงประเดน็  

1.7 การประชมุ 
1.7.1 องค์ประชมุ 

การประชมุของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมการประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่ง จึงจะครบ
องค์ประชมุ 

1.7.2 การนดัประชมุ 

การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือเชิญ และแจ้งให้กรรมการทราบก าหนดเวลาและสถานท่ี 
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ เว้นแตมี่เหตเุร่งดว่นซึง่ประธานกรรมการอาจนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนก็ได้ 

1.7.3 การลงมติ 
(1) เร่ืองใดถ้าไม่มีผู้ คัดค้าน ให้ประธานกรรมการถามท่ีประชุมว่ามีผู้ เห็นเป็นอย่างอ่ืน

หรือไม ่ถ้าไมมี่ให้ถือวา่ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบ 
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(2) กรณีท่ีกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี
หนึง่เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานคณะกรรมการออกเสียงชีข้าด 

1.7.4 รายงานการประชมุ 

ฝ่ายเลขานกุารต้องจดัท ารายงานการประชมุ ถ้ามีความเห็นขดัแย้งก็ให้บนัทึกไว้พร้อมเหตผุล
ในรายงานการประชมุ 

 1.8 การรักษาความลบัและการแสดงการไมมี่สว่นได้สว่นเสีย 

กรณีท่ีกรรมการจะต้องเข้าถึงข้อมลูของผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ ได้รับการรับรอง ฝ่ายเลขานกุารต้องจดัให้
กรรมการลงนามในสญัญาว่าด้วยการรักษาความลบั (DSS-PC-F-013) และเอกสารแสดงการไม่มีส่วนได้
สว่นเสีย  (DSS-PC-F-014) 

 
2. คณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากร (สาขาที่เปิดให้การรับรอง) 

2.1 องค์ประกอบ  
  คณะอนกุรรมการรับรองความสามารถบคุลากรได้รับการแตง่ตัง้จากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

โดยโครงสร้างประกอบด้วย ผู้แทนของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในสาขาท่ีเปิดให้การรับรองแตล่ะสาขา หนว่ยงาน
ละ 1 คน และผู้แทนส ารอง หนว่ยงานละ 1 คน เพ่ือให้ความสมดลุและป้องกนัการครอบครองเสียงสว่น
ใหญ่ ดงันี ้

 (1)  รองอธิบดีท่ีอธิบดีมอบหมายเป็นประธานอนกุรรมการ  หรือ ผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ/
ผู้ทรงคณุวฒุิ ในสาขาท่ีให้การรับรอง 

 (2) อนกุรรมการ ประกอบด้วย 
(2.1) ผู้แทนผู้ ย่ืนค าขอ/ผู้ รับการประเมิน (ผู้ รับการสอบ) /ผู้ ท่ีได้รับการรับรอง 

             ความสามารถ เชน่ ผู้แทนจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
(2.2) ผู้แทนนายจ้าง/ผู้วา่จ้าง เชน่ ผู้แทนจากการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
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(2.3) ผู้แทนลกูค้าของบคุคลท่ีได้รับการรับรองความสามารถ เชน่ ผู้แทนจากสภา 
                       อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
      (2.4) ผู้แทนหนว่ยงานภาครัฐท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดแูล เช่น ผู้แทนจากกรมโรงงาน 

                                    อตุสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 (3) หวัหน้ากลุม่รับรองความสามารถบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเลขานกุาร 

และเจ้าหน้าท่ีกลุม่รับรองความสามารถบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ชว่ยเลขานกุาร 
 2.2 อ านาจหน้าท่ี  

(1) จดัท าหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขหรือมาตรฐานท่ีใช้ในการรับรองความสามารถบุคลากรใน
สาขาท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

(2) พิจารณาให้การรับรอง การพกัใช้ การเพิกถอน  และการยกเลิกการรับรองความสามารถ
บคุลากร 

(3) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของวิ ธีการประเมิน รวมถึงการสอบเพ่ือรับรอง
ความสามารถบคุลากร 

(4)  พิจารณาประเมินความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ของการสอบท่ีได้ด าเนินการแล้ว จาก
ข้อมลูตา่งๆ เชน่  โครงสร้างของข้อสอบ ผลการสอบ เป็นต้น 

(5) ให้ค าแนะน าทางวิชาการในการรับรองความสามารถบคุลากร 
(6) รายงานผลการปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการรับรองความสามารถบคุลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(7) ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.3 คณุสมบตัิของคณะอนกุรรมการรับรองความสามารถบคุลากร 
(1) ต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาการในสาขาท่ีต้องการหรือ

สาขาท่ีได้รับการแตง่ตัง้ ท่ีเปิดให้การรับรอง หรือมีต าแหนง่ทางวิชาชีพในสาขาดงักลา่วท่ีเหมาะสม 
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(2) มีประสบการณ์ท างานในสาขาท่ีเก่ียวข้องอย่างน้อย 3 ปี 
(3) มีความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานในงานด้านการรับรองความสามารถบุคลากรและมีความ

เข้าใจในมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 
2.4 วาระการด ารงต าแหนง่ 
อนกุรรมการในคณะอนกุรรมการรับรองความสามารถบคุลากรแตล่ะสาขามีวาระอยูใ่นต าแหนง่ 

คราวละ 6 ปี  
2.5 การพ้นจากต าแหนง่ 
อนกุรรมการในคณะอนกุรรมการรับรองความสามารถบคุลากรแตล่ะสาขาจะพ้นจากต าแหนง่ เม่ือ 

(1) ครบวาระการด ารงต าแหนง่ ตามข้อ 2.4 หรือเกษียณอายรุาชการ 
(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) เป็นบคุคลล้มละลาย 

(5) เป็นบคุคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(6) ได้รับโทษจ าคกุโดยพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ เว้นแตค่วามผิดลหโุทษ หรือความผิดอนัได้
กระท าโดยประมาท 

(7) ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

 อนกุรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม่ทดแทน มีระยะเวลาการด ารงต าแหนง่เทา่กบัเวลาท่ีเหลืออยู่
ของอนกุรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่  

2.6 ประธานคณะอนกุรรมการรับรองความสามารถบคุลากรแตล่ะสาขา 
(1) ให้ประธานคณะอนุกรรมการรับรองความสามารถบุคลากรแต่ละสาขามีอ านาจหน้าท่ี

ด าเนินการประชมุ รักษาความเรียบร้อยในการประชมุ รวมทัง้อ านาจในการยตุคิวามเห็นขดัแย้ง 
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(2) ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเท่ียงตรง เป็นกลาง และควบคมุผู้ เข้าร่วมประชมุแสดงความ
คดิเห็นท่ีตรงประเดน็ 

2.7 การประชมุ 
2.7.1 องค์ประชมุ 

การประชมุของคณะอนกุรรมการรับรองความสามารถบคุลากรแตล่ะสาขาในแตล่ะครัง้ต้องมี
อนกุรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่  

2.7.2 การนดัประชมุ 

การนดัประชมุต้องจดัท าหนงัสือเชิญประชมุ โดยแจ้งให้อนกุรรมการทราบก าหนดเวลาและ
สถานท่ี ล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนัท าการ เว้นแตมี่เหตเุร่งดว่นซึง่ประธานคณะอนกุรรมการรับรอง
ความสามารถบคุลากรแตล่ะสาขาอาจนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนได้ 

2.7.3 การลงมติ 
(1) เร่ืองใดก็ตาม หากไม่มีผู้คดัค้าน ให้ประธานคณะอนุกรรมการรับรองความสามารถ

บคุลากรแตล่ะสาขาถามท่ีประชมุวา่มีผู้ เห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม ่ถ้าไมมี่ ให้ถือวา่ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบ 

(2) กรณีท่ีมีกรรมการมีความเห็นอย่างอ่ืน ให้มีการลงคะแนน โดยยึดเสียงข้างมาก ทัง้นี ้
อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่ง เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะอนุกรรมการรับรอง
ความสามารถบคุลากรแตล่ะสาขาเป็นผู้ตดัสินชีข้าด และผลการตดัสินถือวา่สิน้สดุ 

(3) กรณีท่ีมีบุคลากรในหน่วยงานของผู้ แทนท่ีร่วมเป็นคณะอนุกรรมการรับรอง
ความสามารถ บุคลากรมาขอรับการรับรอง ผู้แทนจากหน่วยงานนัน้ต้องแสดงเจตนารมณ์ท่ีจะไม่แสดง
ความคดิเห็นและงดออกเสียงในวาระประชมุท่ีอาจมีสว่นได้สว่นเสีย 

(4) กรณีท่ีบุคลากรในกรมวิทยาศาสตร์บริการมาขอรับการรับรองความสามารถจาก
ส านัก ประธานอนุกรรมการซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการท่ีได้รับมอบหมาย ต้องแสดง
เจตนารมณ์ท่ีจะไมแ่สดงความคดิเห็นและงดออกเสียงในวาระการประชมุท่ีอาจมีสว่นได้สว่นเสีย 
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2.7.4 รายงานการประชมุ 

ฝ่ายเลขานุการต้องจัดท ารายงานการประชุมอย่างเป็นแบบแผน หากท่ีประชุมมีความเห็น
ขดัแย้งกนัก็ให้บนัทกึไว้พร้อมเหตผุล 

2.8 การรักษาความลบัและการแสดงการไมมี่สว่นได้สว่นเสีย 

กรณีท่ีกรรมการจะต้องเข้าถึงข้อมูลของผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ ได้รับการรับรองความสามารถ ฝ่าย
เลขานกุารต้องด าเนินการให้อนกุรรมการดงักลา่วลงนามในสญัญาว่าด้วยการรักษาความลบั (DSS-PC-F-
013) และเอกสารแสดงการไมมี่สว่นได้สว่นเสีย (DSS-PC-F-014) 

 
3. คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ 

3.1 องค์ประกอบ  
คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ได้รับแตง่ตัง้จากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยพิจารณาจาก 

ผู้ไมมี่สว่นได้สว่นเสียในเร่ืองท่ีอทุธรณ์และไมมี่สว่นได้สว่นเสียกบัผู้ รับบริการหรือผู้ขอรับการรับรอง
ความสามารถ จ านวนไมน้่อยกวา่ 3 ทา่น และจะแตง่ตัง้ในแตล่ะครัง้ท่ีได้รับค าอทุธรณ์ 

3.2 อ านาจหน้าท่ี  
(1) พิจารณาและตดัสินข้ออทุธรณ์ 
(2) ท าหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

3.3 คณุสมบตัิของคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ 
(1) การศกึษา : ต้องส าเร็จการศกึษาขัน้ต ่าระดบัปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาท่ี
เก่ียวข้องกบัสาขาการรับรองท่ีได้รับการแตง่ตัง้   
(2) ประสบการณ์ท างาน : ต้องมีประสบการณ์การท างานไมน้่อยกวา่ 7  ปี  และมีประสบการณ์
การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาการรับรองท่ีได้รับการแตง่ตัง้  ไมน้่อยกวา่ 3 ปี 
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(3) เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานด้านการรับรองบคุลากรและสาขาท่ีเก่ียวข้องกบั
การรับรองท่ีได้รับการแตง่ตัง้  และหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขว่าด้วยการรับรองความสามารถ
บคุลากรในสาขาการรับรองนัน้  
(4) ไมมี่สว่นได้สว่นเสียในเร่ืองท่ีอทุธรณ์และไมมี่สว่นได้สว่นเสียกบัผู้ รับบริการหรือผู้ขอรับการ
รับรองความสามารถ 
(5) ไม่เคยต้องโทษจ าคกุโดยพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ เว้นแต่ความผิดลหโุทษ หรือความผิด
อนัได้กระท าโดยประมาท 

(6) กรณีเป็นบุคคลท่ีปฏิบตัิงานราชการ ต้องไม่เคยการกระท าผิดวินยัและไม่เคยถูกลงโทษ
ทางวินยั 

3.4 วาระการด ารงต าแหนง่ 
การแตง่ตัง้จะด าเนินการในแตล่ะครัง้ท่ีจะต้องพิจารณาอทุธรณ์โดยมิได้ก าหนดวาระการด ารง
ต าแหนง่ 
3.5 การพ้นจากต าแหนง่ 
กรรมการจะพ้นจากต าแหนง่ เม่ือเสร็จภารกิจในการตดัสินข้ออทุธรณ์ 

3.6 ประธานกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ 
(1) ให้ประธานกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการประชมุ รักษาความเรียบร้อยในการประชมุ 

รวมทัง้อ านาจออกค าสัง่ใดๆ ตามความจ าเป็นได้ โดยเลือกจากกรรมการในท่ีประชมุ 

(2) ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเท่ียงตรง เป็นกลาง และควบคุมให้ผู้ เข้าร่วมประชุมแสดง
ความคดิเห็นท่ีตรงประเดน็  
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3.7 การประชมุ 
3.7.1 องค์ประชมุ 

การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบ
องค์ประชมุ 

3.7.2 การนดัประชมุ 

การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือเชิญ และแจ้งให้กรรมการทราบก าหนดเวลาและสถานท่ี
ลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 วนัท าการ เว้นแตมี่เหตเุร่งดว่นซึง่ประธานกรรมการอาจนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนได้ 

 3.7.3 การลงมต ิ
(1) เร่ืองใดก็ตาม หากไม่มีผู้ คัดค้าน ให้ประธานกรรมการถามท่ีประชุมว่ามีผู้ เห็นเป็น

อยา่งอ่ืนหรือไม ่ถ้าไมมี่ให้ถือวา่ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบ 

(2) กรณีท่ีมีกรรมการมีความเห็นเป็นอ่ืน ให้มีการลงคะแนน โดยยึดเสียงข้างมาก ทัง้นี ้
กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ตดัสินชีข้าดและผล
การตดัสินถือวา่สิน้สดุ 

 3.7.4 รายงานการประชมุ 

ฝ่ายเลขานุการต้องจัดท ารายงานการประชุมอย่างเป็นแบบแผน หากท่ีประชุมมีความเห็น
ขดัแย้งกนัก็ให้บนัทกึไว้พร้อมเหตผุล 

3.8 การรักษาความลบัและการแสดงการไมมี่สว่นได้สว่นเสีย 

กรณีท่ีกรรมการจะต้องเข้าถึงข้อมลูของผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับการรับรอง ผู้แทนฝ่ายบริหารด้าน
คณุภาพต้องด าเนินการให้กรรมการดงักลา่วลงนามในสญัญาวา่ด้วยการรักษาความลบั (DSS-PC-F-013) 
และเอกสารแสดงการไมมี่สว่นได้สว่นเสีย (DSS-PC-F-014) 
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