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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การจดทะเบียนองค์กรกาหนดมาตรฐาน
1. ขอบข่าย
1.1 เอกสำรนี้กำหนดขอบข่ำย บทนิยำม เอกสำรอ้ำงอิง ประเภท หลักเกณฑ์กำรจดทะเบียน ขั้นตอนกำร
จดทะเบี ย น เงื่ อ นไขส ำหรั บ องค์ ก รกำหนดมำตรฐำนที่ ไ ด้ รั บกำรจดทะเบีย น กำรติด ตำมผลกำร
ดำเนิ น งำนขององค์กรกำหนดมำตรฐำนที่ไ ด้รับกำรจดทะเบียน และกำรยกเลิ กและเพิกถอนกำร
จดทะเบียน

2. บทนิยาม
ควำมหมำยของคำที่ใช้ในเอกสำรนี้ให้เป็นไปตำมองค์กรกำหนดมำตรฐำน: หลักกำรและข้อกำหนด และ
มีควำมหมำย ดังต่อไปนี้
2.1 องค์กรกาหนดมาตรฐาน (Standards Developing Organizations, SDOs) หมำยถึง หน่วยงำนที่มี
ควำมสำมำรถในกำรจัด ทำมำตรฐำนให้เป็นไปตำมองค์กรกำหนดมำตรฐำน : หลักกำรและข้อกำหนด
ของสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
2.2 มาตรฐาน หมำยถึง มำตรฐำนที่จัดทำขึ้น และเป็นไปตำมองค์กรกำหนดมำตรฐำน : หลักกำรและ
ข้อกำหนด
2.3 สานักงาน หมำยถึง สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
2.4 กมอ. หมำยถึง คณะกรรมกำรมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ที่แต่งตั้งขึ้นตำมมำตรำ 7 และมีอำนำจ
หน้ำที่ตำมมำตรำ 8 แห่งพระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
2.5 ผู้ยื่นคาขอ หมำยถึง องค์กรที่ประสงค์เป็นองค์กรกำหนดมำตรฐำน ภำยใต้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำร
จดทะเบียนองค์กรกำหนดมำตรฐำนของสำนักงำน
2.6 คณะผู้จั ดทาร่า งมาตรฐาน หมำยถึง คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือคณะทำงำน ที่องค์กร
กำหนดมำตรฐำนแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้ำที่พิจำรณำจัดทำร่ำงมำตรฐำน ในสัดส่วนองค์ประกอบเป็นไป
ตำมหลักควำมสมดุล (balance) ขององค์กรกำหนดมำตรฐำน : หลักกำรและข้อกำหนด
2.7 คณะกรรมการวิชาการ หมำยถึง คณะกรรมกำรวิชำกำรของสำนักงำนที่ทำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรอง
ร่ำงมำตรฐำนที่องค์กรกำหนดมำตรฐำนได้จัดทำขึ้น
2.8 คณะอนุ ก รรมการวิ ช าการ หมำยถึ ง คณะอนุ ก รรมกำรวิ ช ำกำรของส ำนั ก งำนที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดย
คณะกรรมกำรวิชำกำรทำหน้ำที่พิจำรณำร่ำงมำตรฐำนที่องค์กรกำหนดมำตรฐำนได้จัดทำขึ้น
2.9 คณะกรรมการพิ จ ารณาตั ด สิน หมำยถึ ง คณะกรรมกำรขององค์ ก รก ำหนดมำตรฐำนที่ ท ำหน้ ำ ที่
พิจำรณำกลั่นกรองร่ำงมำตรฐำนที่จัดทำขึ้น
หมำยเหตุ สำหรับสำนักงำน คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสิน หมำยถึง คณะกรรมกำรวิชำกำร
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2.10 คณะกรรมการกาหนดนโยบาย หมำยถึง คณะกรรมกำรขององค์ ก รก ำหนดมำตรฐำนที่ท ำหน้ ำ ที่
พิจำรณำกำหนดนโยบำยด้ำนกำรกำหนดมำตรฐำน
หมำยเหตุ สำหรับสำนักงำน คณะกรรมกำรกำหนดนโยบำย หมำยถึง กมอ.
2.11 ร่างมาตรฐานฉบับ CD (Committee Draft) หมำยถึง ร่ำงมำตรฐำนที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลหรือคณะ
บุคคลสำหรับเสนอคณะผู้จัดทำร่ำงมำตรฐำนพิจำรณำ
2.12 ร่างมาตรฐานฉบับ CDV (Committee Draft for Vote) หมำยถึง ร่ำงมำตรฐำนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
จำกคณะผู้จัดทำร่ำงมำตรฐำนแล้ว พร้อมสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นหรือจัดสัมมนำระดมควำมคิดเห็น
จำกผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.13 ร่างมาตรฐานฉบับ FDNS(1) (Final Draft National Standard (1)) หมำยถึง ร่ำงมำตรฐำนที่ผ่ำนกำร
พิจำรณำข้อคิดเห็นที่ได้รับจำกกำรเวียนหรือจัดสัมมนำโดยคณะผู้จัดทำร่ำงมำตรฐำนจนได้ข้อยุติ พร้อม
สำหรับเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสินพิจำรณำ

3. เอกสารอ้างอิง
3.1 องค์กรกำหนดมำตรฐำน : หลักกำรและข้อกำหนด
3.2 องค์กรกำหนดมำตรฐำน : แนวทำงกำรปฏิบัติ

4. ประเภท
องค์กรกำหนดมำตรฐำนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
4.1 องค์กรกำหนดมำตรฐำนประเภทขั้นสูง
องค์กรที่มีควำมสำมำรถในกำรจัดทำร่ำงมำตรฐำนฉบับ CD มีคณะผู้จัดทำร่ำงมำตรฐำนเพื่อพิจำรณำ
จัดทำร่ำงมำตรฐำนฉบับ CDV เวียนหรือสัมมนำเพื่อขอข้อคิดเห็นจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และพิจำรณำข้อคิดเห็นที่ได้ จนถึงร่ำงมำตรฐำนฉบับ FDNS (1) ที่ดำเนินกำรสอดคล้องตำมองค์กร
กำหนดมำตรฐำน : หลักกำรและข้อกำหนดทีเ่ กี่ยวข้อง ตำมภำคผนวก ก.
และส่งมอบร่ำงมำตรฐำนฉบับ FDNS (1) ให้สำนักงำนพิจำรณำดำเนินกำรต่อจนแล้วเสร็จ และเสนอ
กมอ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบประกำศเป็นมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมต่อไป
4.2 องค์กรกำหนดมำตรฐำนประเภทขั้นต้น
องค์กรที่มีควำมสำมำรถในกำรจัดทำร่ำงมำตรฐำนฉบับ CD ที่ดำเนินกำรสอดคล้องตำมองค์กรกำหนด
มำตรฐำน : หลักกำรและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตำมภำคผนวก ก.
และส่งมอบร่ำงมำตรฐำนฉบับ CD ให้สำนักงำนพิจำรณำดำเนินกำรต่อจนแล้วเสร็จ และเสนอ กมอ.
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบประกำศเป็นมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมต่อไป

5. หลักเกณฑ์การจดทะเบียน
ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติดังนี้
5.1 คุณสมบัติทั่วไป
5.1.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
5.1.2 มี บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลที่ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ ย วชำญและประสบกำรณ์ ใ น
มำตรฐำนสำขำทีข่ อรับกำรจดทะเบียน
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5.2 คุณสมบัติเฉพำะ
ต้องเป็นไปตำมองค์กรกำหนดมำตรฐำน : หลักกำรและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเฉพำะ
ตำมประเภทที่ยื่นขอ ดังนี้
5.2.1 กรณียื่นคำขอ เป็นองค์กรกำหนดมำตรฐำนประเภทขั้นสูง ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ได้รับกำรฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ กำรกำหนดมำตรฐำนของสำนักงำน ดังนี้
(ก) ขั้นตอนกำรจัดทำร่ำงมำตรฐำน
(ข) รูปแบบและข้อแนะนำในกำรจัดทำร่ำงมำตรฐำน
(ค) กำรใช้งำน Template ในกำรจัดทำร่ำงมำตรฐำน
(2) มีบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ใน
มำตรฐำนสำขำที่ขอรับกำรจดทะเบียน เพื่อจัดทำร่ำงมำตรฐำนฉบับ CD และให้ควำม
ร่ ว มมื อ ในกำรให้ ข้ อ มู ล หรื อ เป็ น องค์ ป ระกอบในคณะอนุ ก รรมกำรวิ ช ำกำร หรื อ
คณะกรรมกำรวิชำกำรได้
(3) มีคณะผู้ จั ดทำร่ ำ งมำตรฐำน ที่ มีองค์ป ระกอบเป็นไปตำมองค์ กรกำหนดมำตรฐำน :
หลั กกำรและข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิ จำรณำร่ำงมำตรฐำนฉบับ CD จนได้ร่ำ ง
มำตรฐำนฉบับ CDV และนำร่ำงมำตรฐำนฉบับ CDV ไปเวียนหรือสัมมนำเพื่อขอ
ข้อคิดเห็น และพิจำรณำข้อคิดเห็นที่ได้ จนถึงร่ำงมำตรฐำนฉบับ FDNS (1)
(4) กระบวนกำรกำหนดมำตรฐำนเป็นไปตำมองค์กรกำหนดมำตรฐำน : หลักกำรและ
ข้อกำหนด และใช้องค์กรกำหนดมำตรฐำน : แนวทำงกำรปฏิบัติ มำประยุกต์ใช้ใน
กระบวนกำรกำหนดมำตรฐำน
5.2.2 กรณียื่นคำขอ เป็นองค์กรกำหนดมำตรฐำนประเภทขั้นต้น ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ได้รับกำรฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ กำรกำหนดมำตรฐำนของสำนักงำน ดังนี้
(ก) ขัน้ ตอนกำรจัดทำร่ำงมำตรฐำน
(ข) รูปแบบและข้อแนะนำในกำรจัดทำร่ำงมำตรฐำน
(2) มีบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ใน
มำตรฐำนสำขำที่ขอรับกำรจดทะเบียน เพื่อจัดทำร่ำงมำตรฐำนฉบับ CD และให้ควำม
ร่ ว มมื อ ในกำรให้ ข้ อ มู ล หรื อ เป็ น องค์ ป ระกอบในคณะอนุ ก รรมกำรวิ ช ำกำร หรื อ
คณะกรรมกำรวิชำกำรได้

6. ขั้นตอนการจดทะเบียน
6.1 กำรยื่นคำขอ
ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักงำนตำมแบบที่กำหนด พร้อมทั้งยื่นเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำ ดังนี้
6.1.1 เอกสำรรับรองกำรเป็นนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
6.1.2 รำยชื่ อ บุ ค ลำกร พร้ อ มประวั ติ เ พื่ อ แสดงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ ย วชำญ และ
ประสบกำรณ์ในมำตรฐำนสำขำที่ขอรับกำรจดทะเบียน
6.1.3 หลักฐำนแสดงคุณสมบัติเฉพำะ
(1) กรณี ผู้ ยื่ น ค ำขอเป็ น องค์ ก รก ำหนดมำตรฐำนประเภทขั้ น สู ง ยื่ น หลั ก ฐำนแสดง
คุณสมบัติเฉพำะตำมข้อ 5.2.1
(2) กรณี ผู้ ยื่ น ค ำขอเป็ น องค์ ก รก ำหนดมำตรฐำนประเภทขั้ น ต้ น ยื่ น หลั ก ฐำนแสดง
คุณสมบัติเฉพำะตำมข้อ 5.2.2
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6.2 กำรตรวจสอบคำขอและกำรตรวจประเมิน
เมื่อได้รับคำขอแล้ว สำนักงำน จะดำเนินกำร ดังนี้
(1) ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อพิจำรณำควำมถูกต้องสมบูรณ์ของคำขอ และเอกสำรประกอบคำขอ กรณี
ต้องปรับปรุงแก้ไข จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทรำบ และหำกผู้ยื่นคำขอไม่ แก้ไขปรับปรุง
ภำยในระยะเวลำที่กำหนด คำขอนั้นจะถูกยกเลิก
(2) ทวนสอบเอกสำรและหลักฐำนประกอบคำขอ และพิจำรณำคุ ณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ และอำจมี
กำรตรวจประเมิน ณ สถำนประกอบกำร (site visit) ของผู้ยื่นคำขอ
6.3 กำรจดทะเบียน
เมื่อสำนักงำนพิจำรณำแล้วผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประเภทที่ยื่นคำขอ จะจดทะเบียนให้เป็น
องค์กรกำหนดมำตรฐำน แต่หำกพบว่ำคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดจะแจ้งให้ปรับปรุง ภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด

7. เงื่อนไข
สาหรับองค์กรกาหนดมาตรฐานที่ได้รับการจดทะเบียน
องค์กรกำหนดมำตรฐำนที่ได้รับกำรจดทะเบียนต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
7.1 ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้ รวมทั้งที่สำนักงำนอำจแก้ไขตลอดระยะเวลำที่ได้รับกำร
จดทะเบียน
7.2 ต้องจัดทำร่ำงมำตรฐำน ตำมกระบวนกำรกำหนดมำตรฐำนที่เป็นไปตำมองค์กรกำหนดมำตรฐำน :
หลักกำรและข้อกำหนดตลอดระยะเวลำที่ได้รับกำรจดทะเบียน
7.3 ต้องเข้ำรับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรกำหนดมำตรฐำน ที่สำนักงำนจัดกำรฝึกอบรมหรือสัมมนำเป็นระยะ ๆ
อย่ำงต่อเนื่อง
7.4 ต้ อ งสงวนสิ ท ธิ์ ใ นกำรเผยแพร่ ร่ ำ งมำตรฐำน ก่ อ นส ำนั ก งำนประกำศก ำหนดเป็ น มำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
7.5 ต้องไม่น ำผลของกำรได้รั บ กำรจดทะเบียนเป็ นองค์ก รกำหนดมำตรฐำนไปใช้ในทำงที่เสื่ อ มเสี ยต่ อ
สำนักงำน
7.6 ต้องให้ควำมร่วมมือและอำนวยควำมสะดวกในกำรให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรจดทะเบียน
องค์กรกำหนดมำตรฐำนของสำนักงำน

8. การติดตามผลการดาเนินงาน
ขององค์กรกาหนดมาตรฐานที่ได้รับการจดทะเบียน
8.1 ส ำนั ก งำนจะติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนขององค์ กรก ำหนดมำตรฐำนที่ ไ ด้รั บ กำรจดทะเบี ยนอย่ ำ ง
สม่ำเสมอ โดยพิจำรณำจำกประวัติกำรดำเนินงำน และข้อร้องเรียน

9. การยกเลิกและเพิกถอนการจดทะเบียน
9.1 กำรยกเลิก
กรณีองค์กรกำหนดมำตรฐำนที่ได้รับกำรจดทะเบียนจะยกเลิกกำรจดทะเบียน ต้องแจ้งให้สำนักงำน
ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 60 วัน
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9.2 กำรเพิกถอน
เลขำธิกำรสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มีอำนำจในกำรเพิกถอนกำรจดทะเบียน ในกรณีต่ำง ๆ
ดังนี้
(1) เลิกประกอบกิจกำร
(2) เป็นบุคคลล้มละลำย
(3) ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้ อันส่งผลกระทบร้ำยแรงต่อกำรเป็นองค์กร
กำหนดมำตรฐำนของสำนักงำน
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ภาค ผนวก ก.
ตารางแสดงความสัมพันธ์ของหลักการและข้อกาหนดที่กี่ยวข้องในแต่ละประเภทองค์กรกาหนดมาตรฐาน
ข้อ

องค์กรกาหนดมาตรฐานประเภท
ขั้นสูง
ขั้นต้น



หลักการและข้อกาหนด

1 นโยบำยด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ
(Intellectual property)
2 กำรเปิดโอกำส
(Openness)
3 กำรปรำศจำกกำรครอบงำ
(Lack of dominance)
4 ควำมสมดุล
(Balance)
5 ควำมร่วมมือและกำรปรับประสำน
(Coordination and harmonization)
6 กำรประกำศแจ้งกำรกำหนดมำตรฐำน
(Notification of standards development)
7 กำรพิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้ง
(Consideration of views and objections)
8 กำรเห็นพ้องต้องกัน (Consensus)
และกำรออกเสียงลงมติ (กรณีจำเป็น)
9 กำรอุทธรณ์
(Appeals)
10 เอกสำรขั้นตอนกำรดำเนินงำน
(Written procedure)
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