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องค์กรกำหนดมำตรฐำน : หลักกำรและข้อกำหนด
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1. ขอบข่ำย
1.1 หลักกำรและข้อกำหนดนี้ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำมำตรฐำนสำหรับองค์กรกำหนดมำตรฐำน

2. บทนิยำม
2.1 องค์กรกำหนดมำตรฐำน (Standards Developing Organizations, SDOs) หมำยถึง หน่วยงำนที่มี
ควำมสำมำรถในกำรจัดทำมำตรฐำนให้เป็นไปตำมหลักกำรสำกล

3. หลักกำรและข้อกำหนด
องค์กรกำหนดมำตรฐำนต้องมีหลักกำรและข้อกำหนดดังนี้
3.1 นโยบำยด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ (Intellectual property)
3.1.1 ต้องมั่นใจว่ำเอกสำรต่ำง ๆ ที่นำมำใช้ในกำรจัดทำมำตรฐำน เช่น มำตรฐำนต่ำงประเทศ สิทธิบัตร
(patent) ลิขสิทธิ์ (copyright) ได้มำด้วยควำมถูกต้อง และไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
3.2 กำรเปิดโอกำส (Openness)
3.2.1 ต้องเปิดโอกำสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้รับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนกำรกำหนด
มำตรฐำนใหม่ กำรทบทวนมำตรฐำน และกำรยกเลิกมำตรฐำน
3.2.2 ต้องให้ร ะยะเวลำเพีย งพอแก่ผู้ ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสีย ได้พิจำรณำและให้ข้อคิดเห็ น
กระบวนกำรกำหนดมำตรฐำนใหม่ กำรทบทวนมำตรฐำน และกำรยกเลิกมำตรฐำน รวมถึงกำร
พิจำรณำให้ข้อคิดเห็นร่ำงมำตรฐำน
3.3 กำรปรำศจำกกำรครอบงำ (Lack of dominance)
3.3.1 ต้องมีขั้นตอนที่ทำให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรกำหนดมำตรฐำนใหม่ กำรทบทวนมำตรฐำน และกำร
ยกเลิกมำตรฐำนได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงยุติธรรมและเท่ ำเทียมกันตำมหลักวิชำกำร ไม่เอนเอียง
ไม่ถูก แทรกแซงไม่เจตนำเอื้อ ประโยชน์ ไม่อ ยู่ภ ำยใต้อำนำจของบุค คล หรือกลุ ่มบุคคล หรือ
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง
3.4 ควำมสมดุล (Balance)
3.4.1 ต้องมีขั้นตอนที่ทำให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรกำหนดมำตรฐำนใหม่ กำรทบทวนมำตรฐำน และกำร
ยกเลิ ก มำตรฐำน ได้ พิ จ ำรณำถึ ง องค์ ป ระกอบของคณะกรรมกำร คณะอนุ ก รรมกำร หรื อ
คณะทำงำน ให้เป็นผู้จัดทำมำตรฐำน มีควำมรอบรู้ควำมชำนำญในเรื่องนั้น ๆ และครอบคลุมผู้ที่
เกี่ยวข้องในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
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3.5 ควำมร่วมมือและกำรปรับประสำน (Coordination and harmonization)
3.5.1 ต้องมีขั้นตอนที่ทำให้มั่นใจว่ำมำตรฐำนที่กำหนดขึ้นต้องไม่ขัดแย้งกับมำตรฐำน หรือกฎหมำย หรือ
กฎระเบียบทำงวิชำกำรอื่น ที่มีกำรประกำศแล้ว และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
กรณีมีข้อปัญหำเกิดขึ้นต้องมีกระบวนกำรในกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อแก้ไขและปรับประสำน
มำตรฐำนให้สอดคล้องกัน (Harmonized standards)
3.5.2 ต้องมีขั้นตอนที่ทำให้มั่นใจว่ำมำตรฐำนที่จัดทำขึ้นมีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้อง เช่น นิยำมภำวะทดสอบ และมีข้อกำหนดที่คำนึงถึงสภำวกำรณ์ในปัจจุบันและอนำคต
3.6 กำรประกำศแจ้งกำรกำหนดมำตรฐำน (Notification of standards development)
3.6.1 ต้องดำเนินกำรประกำศแจ้งกิจกรรมของกำรกำหนดมำตรฐำนใหม่ กำรทบทวนมำตรฐำน และกำร
ยกเลิกมำตรฐำน ให้สำธำรณชนรับรู้ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม เช่น สิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
3.7 กำรพิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้ง (Consideration of views and objections)
3.7.1 ต้องพิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งที่เป็นลำยลักษณ์อักษรจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
3.8 กำรเห็นพ้องต้องกัน (Consensus) และกำรออกเสียงลงมติ (กรณีจำเป็น)
3.8.1 ต้องมีบั นทึกหรือเอกสำรหลั กฐำนแสดงควำมเห็นพ้องต้องกัน และผลกำรออกเสี ยงลงคะแนน
(กรณีที่มีกำรลงคะแนนเสียง) ในกระบวนกำรกำหนดมำตรฐำนใหม่ กำรทบทวนมำตรฐำน และกำร
ยกเลิกมำตรฐำน
3.9 กำรอุทธรณ์ (Appeals)
3.9.1 ต้ อ งเปิ ด โอกำสให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย สำมำรถยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ องค์ ก รก ำหนด
มำตรฐำน
3.9.2 ต้องมีกระบวนกำรจัดกำรเรื่องอุทธรณ์อย่ำงเหมำะสม รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม
3.10 เอกสำรขั้นตอนกำรดำเนินงำน (Written procedures)
3.10.1 ต้องจัดทำเอกสำรแสดงขั้นตอนกำรดำเนินงำนกำหนดมำตรฐำนใหม่ ทบทวนมำตรฐำน และยกเลิก
มำตรฐำน เพื่อใช้ควบคุมกำรปฏิบัติงำน
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