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องค์กรกำหนดมำตรฐำน : แนวทำงกำรปฏิบัติ
1. ขอบข่ำย
1.1 เอกสำรนี้ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรและข้อกำหนดสำหรับองค์กรกำหนดมำตรฐำน

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

3. แนวทำงกำรปฏิบัติ
องค์กรกำหนดมำตรฐำนต้องปฏิบัติดังนี้
3.1 นโยบำยด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ (Intellectual property)
หลักกำรและข้อกำหนด
3.1.1 ต้องมั่นใจว่ำเอกสำรต่ำง ๆ ที่นำมำใช้ในกำรจัดทำมำตรฐำน เช่น มำตรฐำนต่ำงประเทศ สิทธิบัตร
(patent) ลิขสิทธิ์ (copyright) ได้มำด้วยควำมถูกต้อง และไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
แนวทำงกำรปฏิบัติ
(1) มำตรฐำนหรือเอกสำรทำงวิชำกำรต่ำง ๆ ที่นำมำใช้เป็นแนวทำงหรือประกอบกำรพิจำรณำในกำรกำหนด
มำตรฐำน และทบทวนมำตรฐำน ควรมีควำมถูกต้อง เป็นที่ยอมรับ และได้มำโดยควำมชอบธรรม
(2) มำตรฐำนหรือเอกสำรทำงวิชำกำรต่ำง ๆ ที่มีกำรคุ้มครองและเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ ควรได้รับกำร
ยินยอม อนุญำตให้ใช้สิทธิ หรือโอนสิทธิ์จำกผู้ทรงสิทธิ์ในทรัพย์สินทำงปัญญำนั้นๆ
3.2 กำรเปิดโอกำส (Openness)
หลักกำรและข้อกำหนด
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
แนวทำงกำรปฏิบัติ
(1) ก่อนจะดำเนินกำรกำหนดมำตรฐำนใหม่ ทบทวนมำตรฐำน และยกเลิกมำตรฐำน ควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้และให้ข้อคิดเห็น โดยผ่ำนช่องทำงที่เหมำะสม เช่น ประกำศในเว็บไซต์
ส่งหนังสือเวียนแจ้งให้พิจำรณำภำยในระยะเวลำที่เพียงพอ หรือตำมที่กฎหมำยกำหนด เช่น ไม่น้อย
กว่ำ 60 วัน
(2) ในกระบวนกำรจั ดทำร่ ำงมำตรฐำนควรเปิดโอกำสให้ ผู้ ที่เ กี่ยวข้อ งหรื อผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ใ ห้
ข้อคิดเห็ น โดยเข้ำร่ ว มเป็ น คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร คณะทำงำน หรือคณะผู้ จัดทำร่ำง
มำตรฐำน หรือช่องทำงอื่นที่เหมำะสม เช่น ประกำศในเว็บไซต์ ส่งหนังสือเวียนขอข้อคิดเห็น ภำยใน
ระยะเวลำที่เพียงพอ หรือตำมที่กฎหมำยกำหนด เช่น ไม่น้อยกว่ำ 60 วัน
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3.3 กำรปรำศจำกกำรครอบงำ (Lack of dominance)
หลักกำรและข้อกำหนด
3.3.1 ต้องมีขั้นตอนที่ทำให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรกำหนดมำตรฐำนใหม่ กำรทบทวนมำตรฐำน และกำร
ยกเลิกมำตรฐำน ได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงยุติธรรมและเท่ำเทียมกันตำมหลักวิชำกำร ไม่เอนเอียง
ไม่ถูกแทรกแซง ไม่เจตนำเอื้อประโยชน์ ไม่อยู่ภำยใต้อำนำจของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือองค์กรใด
องค์กรหนึ่ง
แนวทำงกำรปฏิบัติ
(1) กระบวนกำรกำหนดมำตรฐำนทุกขั้นตอนควรโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้มั่นใจว่ำไม่มีกำรครอบงำ
จำกกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในระดับต่ำง ๆ เช่น ระดับกำหนดนโยบำย (policy) ระดับพิจำรณำตัดสิน
(decision) และระดับปฏิบัติงำน (operation)
(2) ในแต่ละระดับ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องควรมำจำกทุกภำคส่วน เพื่อให้กำรพิจำรณำอยู่บนพื้นฐำนของ
หลักกำรทำงวิชำกำร และคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดโดยส่วนรวมเป็นสำคัญ มิใช่ประโยชน์เฉพำะผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คณะผู้จัดทำร่ำงมำตรฐำนในส่วนของผู้ ทำควรมีทั้งผู้แทนจำกโรงงำนขนำดใหญ่
ขนำดกลำง และขนำดเล็ก เพื่อให้ ข้อกำหนดผลิ ตภัณฑ์มีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ที่โรงงำนส่ว นใหญ่
สำมำรถทำได้ เหมำะสมและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้
3.4 ควำมสมดุล (Balance)
หลักกำรและข้อกำหนด
3.4.1 ต้องมีขั้นตอนที่ทำให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรกำหนดมำตรฐำนใหม่ กำรทบทวนมำตรฐำน และกำร
ยกเลิกมำตรฐำน ได้พิจำรณำถึงองค์ประกอบของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือ
คณะทำงำน ให้เป็นผู้จัดทำมำตรฐำน มีควำมรอบรู้ควำมชำนำญในเรื่องนั้น ๆ และครอบคลุมผู้ที่
เกี่ยวข้องในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
แนวทำงกำรปฏิบัติ
(1) ควรมีเกณฑ์กำหนดองค์ประกอบของคณะผู้จัดทำร่ำงมำตรฐำนที่ครอบคลุมผู้ ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
(2) โดยทั่วไปองค์ประกอบของคณะผู้จัดทำร่ำงมำตรฐำน จะประกอบด้วยผู้ทำ ผู้ใช้ และนักวิชำกำร โดย
ผู้ใช้อำจเป็นผู้ใช้สินค้ำโดยตรง หรือผู้ประกอบกำรที่นำสินค้ำนั้นมำเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
สำหรับผลิตสินค้ำ หรือผู้ใช้ที่เป็นตัวแทนหน่วยงำนภำครัฐที่จัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้ขึ้นกับควำมเหมำะสม
ของมำตรฐำนนั้น ๆ
3.5 ควำมร่วมมือและกำรปรับประสำน (Coordination and harmonization)
หลักกำรและข้อกำหนด
3.5.1 ต้องมีขั้นตอนที่ทำให้มั่นใจว่ำมำตรฐำนที่กำหนดขึ้นต้องไม่ขัดแย้งกับมำตรฐำน หรือกฎหมำย หรือ
กฎระเบียบทำงวิชำกำรอื่นที่มีกำรประกำศแล้ว และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
กรณีมีข้อปัญหำเกิดขึ้นต้องมีกระบวนกำรในกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อแก้ไขและปรับประสำน
มำตรฐำนให้สอดคล้องกัน (Harmonized standards)
3.5.2 ต้องมีขั้นตอนที่ทำให้มั่นใจว่ำมำตรฐำนที่จัดทำขึ้นมีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้อง เช่น นิยำม ภำวะทดสอบ และมีข้อกำหนดที่คำนึงถึงสภำวกำรณ์ในปัจจุบันและอนำคต
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แนวทำงกำรปฏิบัติ
(1) ควรตรวจสอบเนื้อหำสำระของมำตรฐำนกำหนดใหม่ หรือมำตรฐำนแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้แน่ใจว่ำ
เมื่อนำมำตรฐำนไปใช้จะไม่เกิดข้อปัญหำ เช่น นิยำมคำที่ใช้ในมำตรฐำน ควำมสอดคล้องกัน ของ
มำตรฐำนในชุดอนุกรมมำตรฐำนเดียวกัน ควำมเชื่อมโยงกัน ของมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงไม่
ปิดกั้นควำมเจริญก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี
(2) ควรมีกำรประสำนควำมร่วมมือด้วยควำมซื่อสัตย์ ไว้วำงใจกัน และมุ่งมั่นในกำรแก้ไขควำมขัดแย้งที่
อำจเกิด ขึ้น ระหว่ำ งมำตรฐำนที่จัด ทำขึ้นกั บมำตรฐำนที่มี กำรประกำศแล้ ว หรื อกฎหมำย หรื อ
กฎระเบียบทำงวิชำกำรของหน่วยงำนอื่น
3.6 กำรประกำศแจ้งกำรกำหนดมำตรฐำน (Notification of standards development)
หลักกำรและข้อกำหนด
3.6.1 ต้องดำเนินกำรประกำศแจ้งกิจกรรมของกำรกำหนดมำตรฐำนใหม่ กำรทบทวนมำตรฐำนและกำร
ยกเลิกมำตรฐำน ให้สำธำรณชนรับรู้ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม เช่น สิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
แนวทำงกำรปฏิบัติ
(1) ควรมีกำรแจ้งกิจกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนใหม่ กำรทบทวนมำตรฐำน และกำรยกเลิกมำตรฐำน
โดยใช้วิธีกำรที่เหมำะสมเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งอำจได้รับผลกระทบ
ไม่ว่ำจะโดยตรงหรือโดยอ้อมได้รับทรำบข้อมูล มีส่วนร่วม และแสดงควำมคิดเห็น พร้อมแจ้งวิธีรับ
ข้อคิดเห็นด้วย
(2) ก่อนประกำศมำตรฐำน ควรเปิดโอกำสให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสี ย ให้ข้อคิดเห็ นร่ำง
มำตรฐำนภำยในระยะเวลำที่เพียงพอ หรือตำมที่กฎหมำยกำหนด เช่น ไม่น้อยกว่ำ 60 วัน
3.7 กำรพิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้ง (Consideration of views and objections)
หลักกำรและข้อกำหนด
3.7.1 ต้องพิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งที่เป็นลำยลักษณ์อักษรจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
แนวทำงกำรปฏิบัติ
(1) ควรพิ จ ำรณำทุ ก ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ โต้ แ ย้ ง ที่ เ ป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษร สำมำรถระบุ ชื่ อ ที่ อ ยู่ และ
หน่วยงำนของผู้ที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้ง จนได้ข้อยุติ
(2) ควรมีวิธีกำรจัดกำรข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งที่ได้รับอย่ำงเป็นระบบ ตั้งแต่กำรรับ และรวบรวมจำกทุก
ช่องทำงกำรสื่อสำร นำเสนอคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร คณะทำงำน หรือคณะผู้จัดทำร่ำง
มำตรฐำน เพื่อพิจำรณำจนได้ข้อยุติ เช่น แบบฟอร์มกำรให้ข้อคิดเห็น แบบสรุปผลกำรเวียนขอ
ข้อคิดเห็น
(3) เมื่อพิจำรณำจนได้ข้อยุติแล้ว ควรแจ้งผลกำรพิจำรณำพร้อมเหตุผลให้ผู้เสนอข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้ง
ได้รับทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร
3.8 กำรเห็นพ้องต้องกัน(Consensus)และกำรออกเสียงลงมติ (กรณีจำเป็น)
หลักกำรและข้อกำหนด
3.8.1 ต้องมีบันทึกหรือเอกสำรหลักฐำนแสดงควำมเห็นพ้องต้องกัน และผลกำรออกเสียงลงคะแนน
(กรณีที่มีกำรลงคะแนนเสียง) ในกระบวนกำรกำหนดมำตรฐำนใหม่ กำรทบทวนมำตรฐำน และกำร
ยกเลิกมำตรฐำน

-3-

แนวทำงกำรปฏิบัติ
(1) ควรมีหลักฐำนแสดงควำมเห็นพ้องต้องกันของคณะผู้จัดทำร่ำงมำตรฐำนในกำรประชุมพิจำรณำจัดทำ
ร่ำงมำตรฐำนและกำรพิจำรณำข้อคิดเห็นที่ได้รับจำกกำรประชำพิจำรณ์ร่ำงมำตรฐำน กำรทบทวน
มำตรฐำน และกำรยกเลิกมำตรฐำน เช่น รำยงำนกำรประชุม สรุปผลกำรเวียนทบทวนมำตรฐำน
(2) กรณีมีกำรออกเสี ย งลงมติตำมควำมจำเป็น ควรมีเกณฑ์กำรพิจำรณำควำมเห็ นพ้องต้องกัน เช่น
คะแนนเสียงส่วนใหญ่ต้องมำกกว่ำ 2 ใน 3 ของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร คณะทำงำน หรือ
คณะผู้จัดทำร่ำงมำตรฐำน
3.9 กำรอุทธรณ์ (Appeals)
หลักกำรและข้อกำหนด
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
แนวทำงกำรปฏิบัติ
(1) ควรจัดให้มีกระบวนกำรยื่นอุทธรณ์ที่เป็นลำยลักษณ์อักษรและสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อ
ป้ องกัน ผลประโยชน์ แอบแฝง เช่น ผู้ อุทธรณ์ไม่เห็ นด้ว ยกับมำตรฐำน หรือ กระบวนกำรกำหนด
มำตรฐำนขององค์กรกำหนดมำตรฐำน
(2) ควรดำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำตัดสินโดยไม่ชักช้ำ และกำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จตำมควำม
เหมำะสม
(3) ควรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมด้วยควำมสมัครใจในกำร
พิจำรณำข้ออุทธรณ์อย่ำงเป็นธรรม และโปร่งใส
3.10 เอกสำรขั้นตอนกำรดำเนินงำน (Written procedures)
หลักกำรและข้อกำหนด
3.10.1 ต้องจัดทำเอกสำรแสดงขั้นตอนกำรดำเนินงำนกำหนดมำตรฐำนใหม่ ทบทวนมำตรฐำน และ
ยกเลิกมำตรฐำน เพื่อใช้ควบคุมกำรปฏิบัติงำน
แนวทำงกำรปฏิบัติ
(1) ควรจัดทำเอกสำรขั้นตอนกำรดำเนินงำนและ/หรือ คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำหนดมำตรฐำนใหม่ กำร
ทบทวนมำตรฐำน และกำรยกเลิกมำตรฐำน เพื่อใช้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนทุกขั้นตอน
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