
กลุ่มผลติภัณฑ์อื่นๆ 

มอก. ชื่อมาตรฐาน 
131-2523 รองเท้าแตะฟองน ้า (Rubber slippers) 
361-2524 ยางประสานส้าหรับแบตเตอรี่ (Sealing compound for batteries) 
505-2541 กระเป๋าน ้าร้อนยาง (Rubber hot water bags) 

542-2549 
วัสดุเทอรโ์มพลาสติกสะท้อนแสง ส้าหรับท้าเครื่องหมายบนผิวทาง (Reflective 
thermoplasticroad marking material) 

570-2528 แถบยางยืด (Elastic webbing) 

633-2531 ลูกยางสีข้าว (Rubber rolls for paddy dehuskers) 
697-2530 ยางหุ้มขอบกระจกรถยนต์ (Weather strips for automobile) 

749-2531 ยางพื นรองเท้า (Rubber soles) 
800-2545 ยางขอบประตรูถยนต์ (Weather strips for automobile) 
809-2531 รองเท้าบู๊ตยาง (Rubber boots) 
886-2559 ยางรัดของ (Rubber bands) 
893-2532 แท่งยางขัดข้าว (Rubber brake blocks for rice whitener machine) 
916-2532 ลูกล้อสา้หรับเครื่องเรือน : ล้อยาง (Castors for furniture: Rubber wheel) 
940-2550 ลูกฟุตบอล (Balls for soccer) 
941-2550 ลูกบาสเกตบอล (Balls for basketball) 
942-2550 ลูกวอลเลย์บอล (Balls for volleyball) 

947-2559 ยางปูพื นรถยนต์ (Automotive rubber mats) 
1213-2537 ยางลบ (Erasers) 

1240-2537 
ล้ออุตสาหกรรมส้าหรับบรภิณัฑ์ทีไ่ม่มตี้นก้าลังขับเคลื่อน : ล้อยาง (Industrial wheels for non- 
powered equipment: Rubber tyre) 

1241-2537 
ชุดล้ออุตสาหกรรมส้าหรับบริภณัฑ์ที่ไม่มตี้นก้าลังขับเคลื่อน : ล้อยาง (Industrial castors for non-
powered equipment : Rubber tyre) 

1819 เล่ม 2-2542 
เครื่องมือให้สารละลายทางหลอดเลือดส้าหรับใช้ในการแพทย์ เลม่ 2 จุกยางปิดขวดแก้วบรรจุ 
สารละลายที่ให้ทางหลอดเลือด (Infusion equipment for medical use - P.2: Closures for 
infusion bottles) 

1832-2550 
อุปกรณ์คุมกา้เนิด-ไดอะแฟรมยางยางธรรมชาติและยางซิลิโคนคุมกา้เนิดชนิดน้ากลับมาใช้ใหม่ได้- 
คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีการทดสอบ (Mechanical contraceptives - Reusable natural and 
silicone rubber contraceptive diaphragms - Requirements and tests) 

2272-2549 ท่อช่วยหายใจ (Tracheal tubes) 

2329-2550 ลูกฟุตซอล (Balls for futsal) 

2377-2559 แผ่นยางปูพื น (Rubber flooring) 

2378-2559 บล็อกยางปูพื น (Rubber paving blocks) 

2379-2551 ยางอุดรอยต่อคอนกรตี (Rubber seals for concrete joints) 



มอก. ชื่อมาตรฐาน 

2556-2561 เส้นด้ายยางใช้งานท่ัวไป – ข้อก้าหนด (General purpose rubber thread – Specification) 

2577-2561 วิธีทดสอบเส้นด้ายยาง (Rubber thread - methods of test) 

2666-2563 ยางถอนขนไก่ (Chicken plucker rubber fingers) 
2727-2559 ยางปัดน ้าฝน (Rubber wiper blades) 
2949-2562 พื นยางสนามเด็กเล่น (Rubber playground surfacing) 

3011-2562 แผ่นยางปูพื นส้าหรับคนพิการทางการเห็น 

1726-2563 
ท่อยางและท่อพร้อมอุปกรณ์ประกอบใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีใช้ในยานยนต์ (Rubber hoses 
and hose assemblies for liquefied petroleum gas in motor vehicles-specification) 

2682-2563 เม็ดยางใช้ท้าพื นสังเคราะห์ (Rubber granules for synthetic surfaces) 

3040-2563 
ถุงยางอนามัยชายจากวัสดสุังเคราะห์ – คุณลักษณะทีต่้องการและวิธีทดสอบ (Male condoms - 
requirements and test methods for condoms made from synthetic materials) 

3041-2563 
ถุงยางอนามัยหญิง – คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ (Female condoms - Requirements 
and test methods) 

3053 เล่ม 1-2563 
ท่อยางส้าหรับน ้ามันเชื อเพลิงในครื่องยนต์สันดาปภายใน - ข้อก้าหนด - เล่ม 1: น ้ามันดเีซล (Rubber 
hoses and tubing for fuel circuits for internal combustion engines - Specification - Part 
1: Diesel fuels) 

3054 เล่ม 2-2563 
ท่อยางและท่อพลาสติก และท่อพร้อมอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศยานยนต์-ข้อก้าหนด-เล่ม 2: สาร
ท้าความเย็น 134a (Rubber and plastics hoses and hose assemblies for Automotive air 
conditioning - specification - Part 2:refrigerant 134a) 

3052-2563 แผ่นยางปูทางผ่านเสมอระดับทางรถไฟ (Rubber railway level crossing panel) 

237-2564 แหวนยางส้าหรบัท่อน ้า-Rubber ring for water pipe 

3387-2565 
ยางก้าบังรังสีส้าหรับรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา-Rubber radiation shields for x-ray and gamma–
ray 

 

ที่มา: ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ปรับปรุงวันที่ 20 สิงหาคม 2565 


