
กลุ่มผลติภัณฑ์จากน ้ายางข้น 
 

มอก. ชื่อมาตรฐาน 
173-2529 ยางฟองน ้าลาเท็กซ์(Latex foam rubbers) 

521-2527 กาวยาง (Rubber-based adhesive) 

538-2548 
ถุงมือยางปราศจากเชื อส้าหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั งเดียว (Single-use sterile 
surgical rubber gloves) 

625-2559 
ถุงยางอนามัยชายจากน ้ายางธรรมชาติ: คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ 
(Natural rubber latex male condoms - Requirements and test methods) 

969-2533 หัวนมยางส้าหรับขวดนม (Rubber nipples for babies bottles) 

980-2552 น ้ายางข้นธรรมชาติ(Natural rubber latex concentrate) 

1025-2539 หัวนมยางดูดเล่น (Babies dummies) 

1056-2556 

ถุงมือส้าหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั งเดียว เล่ม 1: เกณฑก์้าหนด
ส้าหรับถุงมือทีท่้าจากน ้ายางหรือสารละลายยาง (Single-use medical 
examination gloves - P.1: Specification for gloves made from rubber 
latex or rubber solution) 

1425-2540 ที่นอนยางฟองน ้าลาเท็กซ์(Latex foam rubber mattresses) 

1895-2542 
ผลิตภัณฑ์โฟม - เกณฑก์้าหนดของฟองน ้าและผลิตภัณฑ์ยางพรุน ส่วนที่1 ชนิดแผ่น 
(Flexible cellular polymeric materials - Sponge and expanded cellular 
rubber products -Specification - P.1: Sheeting) 

2352-2550 
ถุงยางอนามัย – แนวทางการใช้ISO 4074 ในการจัดการคุณภาพถุงยางอนามัยจากน ้า
ยางธรรมชาติ(Rubber condoms – Guidance on the use of 4074 in quality 
management of natural latex rubber condoms) 

2353-2550 
การศึกษาข้อมูลทางคลินิกส้าหรับถุงยางอนามัย – การวัดสมบัติทางกล (Rubber 
condoms for clinical trails measurement of physical properties) 

2476-2552 ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้าน (Household rubber gloves) 

2505-2553 ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (Rubber gloves for food industry) 
2556-2554 เส้นด้ายยาง (Rubber threads – Specification) 

2577-2556 วิธีทดสอบเส้นด้ายยาง (Rubber threads - Methods of test) 



มอก. ชื่อมาตรฐาน 

2627-2558 
การหาปริมาณแมกนีเซียมในน ้ายางสดและน ้ายางข้นด้วยการไทเทรต (วิธีปราศจาก
ไซยาไนด์) (Rubber - Determination of magnesium content of field and 
concentrated natural rubber latices by titration (cyanide-free method)) 

2632-2558 
ยางลาเทกซ-์การหาปริมาณของแข็ง (Latex, Rubber-Determination of Total 
Solids Content) 

2633-2558 
น ้ายางข้น-การหาความเป็นด่าง (Natural rubber latex concentrate - 
Determination of alkalinity) 

2634-2558 
น ้ายางข้น-การหาจ้านวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์(Rubber, natural latex 
concentrate - Determination of KOH number) 

2640-2558 
น ้ายางข้น-การหาจ้านวนกรดไขมันระเหย (Rubber latex, natural, concentrate - 
Determination of volatile fatty acid number) 

2643-2558 
ยางดิบและน ้ายางธรรมชาติ-การหาปริมาณไนโตรเจน (Rubber, raw natural, and 
rubber latex, natural - Determination of nitrogen content) 

2644-2558 
น ้ายางข้น -การหาปริมาณกรดบอริก (Natural rubber latex concentrate - 
Determination of boric acid content) 

173-2529 ยางฟองน ้าลาเท็กซ์(Latex foam rubbers) 

521-2527 กาวยาง (Rubber-based adhesive) 

538-2548 
ถุงมือยางปราศจากเชื อส้าหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั งเดียว (Single-use sterile 
surgical rubber gloves) 

625-2559 
ถุงยางอนามัยชายจากน ้ายางธรรมชาติ: คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ 
(Natural rubber latex male condoms - Requirements and test methods) 

969-2533 หัวนมยางส้าหรับขวดนม (Rubber nipples for babies bottles) 
980-2552 น ้ายางข้นธรรมชาติ(Natural rubber latex concentrate) 

1025-2539 หัวนมยางดูดเล่น (Babies dummies) 

1056-2556 

ถุงมือส้าหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั งเดียว เล่ม 1: เกณฑก์้าหนด
ส้าหรับถุงมือทีท่้าจากน ้ายางหรือสารละลายยาง (Single-use medical 
examination gloves - P.1: Specification for gloves made from rubber 
latex or rubber solution) 



มอก. ชื่อมาตรฐาน 
1425-2540 ที่นอนยางฟองน ้าลาเท็กซ์(Latex foam rubber mattresses) 

1895-2542 
ผลิตภัณฑ์โฟม - เกณฑก์้าหนดของฟองน ้าและผลิตภัณฑ์ยางพรุน ส่วนที่1 ชนิดแผ่น 
(Flexible cellular polymeric materials - Sponge and expanded cellular 
rubber products -Specification - P.1: Sheeting) 

2352-2550 
ถุงยางอนามัย – แนวทางการใช้ISO 4074 ในการจัดการคุณภาพถุงยางอนามัยจากน ้า
ยางธรรมชาติ(Rubber condoms – Guidance on the use of 4074 in quality 
management of natural latex rubber condoms) 

2353-2550 
การศึกษาข้อมูลทางคลินิกส้าหรับถุงยางอนามัย – การวัดสมบัติทางกล (Rubber 
condoms for clinical trails measurement of physical properties) 

2476-2552 ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้าน (Household rubber gloves) 
2505-2553 ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (Rubber gloves for food industry) 

2556-2554 เส้นด้ายยาง (Rubber threads – Specification) 

2577-2556 วิธีทดสอบเส้นด้ายยาง (Rubber threads - Methods of test) 

2627-2558 
การหาปริมาณแมกนีเซียมในน ้ายางสดและน ้ายางข้นด้วยการไทเทรต (วิธีปราศจาก
ไซยาไนด์) (Rubber - Determination of magnesium content of field and 
concentrated natural rubber latices by titration (cyanide-free method)) 

2658-2558 
ยาง-การปริมาณแมกนีเซียมในน ้ายางสดและน ้ายางข้นโดยการไทเทรต (Rubber - 
Determination of magnesium content of field and concentrated natural 
rubber latex by titration) 

2659-2558 

ถุงมือยางที่ใช้ทางการแพทย์ท้าจากน ้ายางธรรมชาติ-การหาโปรตีนสกัดด้วยน ้าด้วยวิธี
โลวรีดัดแปร (Medical gloves made from natural rubber latex - 
Determination of water- extractable protein using the modified lowry 
method) 

2725-2559 ถุงนิ วยาง (Rubber finger cots) 
2741-2559 ฟองน ้าลาเท็กซ์ส้าหรับท้าหมอน (Natural rubber latex foams for pillows) 

2747-2559 ฟองน ้าลาเท็กซ์ส้าหรับท้าที่นอน (Natural rubber latex foams for mattresses) 

2633-2564 
น ้ายางข้นธรรมชาติ-การหาความเป็นด่าง-Natural Rubber Latex Concentrate-
Determination of alkalinity 



มอก. ชื่อมาตรฐาน 

2634-2564 
น ้ายางข้นธรรมชาติ - การหาเลขจ้านวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์-Rubber,Natural 
Latex Concentrate-Determination of KOH Number 

2640-2565 
ยางธรรมชาติ น ้ายางข้น - การหาค่ากรดไขมันที่ระเหยได้-Rubber latex, natural, 
concentrate - determination of volatile fatty acid number 

3373-2565 
สารจับตัวน ้ายางธรรมชาติชนิดกรดฟอร์มิก-Natural rubber latex coagulant : 
Formic acid 

  
ที่มา: ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ปรับปรุงวันที่ 20 สิงหาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


