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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) สาํหรับผลิตภัณฑยางลอที่ใชเปนมาตรฐานเพ่ือใหผูผลิต

ยางลอของไทยผลิตใหไดตามคุณภาพและมาตรฐานตามที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ) 

กําหนด ไดแก     
 

1. มอก. 571-2528 : ยางนอกรถจักรยาน  (bicycle tyre)  
2. มอก. 367 เลม 1-2532 : ยางรถยนต เลม 1 สมรรถนะที่ตองการและการทดสอบ (automobile 

tyres - P.1: performance and testing) 
3. มอก. 367 เลม 2-2532 : ยางรถยนต เลม 2 ขนาดและการรับนํ้าหนัก (automobile tyre - P.2: 

dimensions and load capacity)  
4. มอก.1240-2537 : ลออุตสาหกรรมสําหรับบริภัณฑที่ไมมตีนกําลังขับเคลื่อน : ลอยาง (industrial 

wheels for non-powered equipment: rubber tyre)   
5. มอก. 682-2540 : ยางนอกรถจักรยานยนต  (motorcycle tyre)  
6. มอก. 2301-2549  : ยางลออากาศยาน (aircraft tire)   
7. มอก. 2506-2553  :  ดอกยางสําเร็จรูปสําหรับการอัดโครงยางของยางรถยนตเชิงพาณิชย 

(precured tread for retreading of commercial vehicles tyre) 
8. มอก. 2668-2558  : ยางลอตันสําหรับรถฟอรกลิฟต   
 

นอกจากน้ี ยังมีขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑยางรถยนต (tyre) และขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับ

ผลิตภัณฑยางรถจักรยานยนต (motorcycle tyre) ที่ไดประกาศใชต้ังแตป 2554    

 สําหรับมาตรฐานและกฎระเบียบยางลอที่สําคัญในตางประเทศที่หลายๆ ประเทศทั่วโลกใชเปนมาตรฐาน

รับรองคุณภาพยางลอ คือ    
 

มาตรฐาน UNECE ของสหภาพยุโรป  

1. UNECE- R30 : pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers 

2. UNECE- R54 : pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers 

3. UNECE- R64 : temporary – use spare wheels/tyres 

4. UNECE- R75 : pneumatic tyres for motorcycles and mopeds 

5. UNECE- R106 : pneumatic tyres for agricultural vehicles and their trailers 

6. UNECE- R108 : retreaded pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers 

7. UNECE- R109 : retreaded pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers 

8. UNECE-R117 : tyres rolling sound emissions and adhesion on wet surface 
 

มาตรฐาน FMVSS ของสหรฐัอเมริกา 

 1. FMVSS109 : new pneumatic tyres 
2. FMVSS119 : new pneumatic tyres for vehicles other than passenger cars  

3. FMVSS139 : new radial tyres for light vehicles   
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มาตรฐาน ISO  

สามารถดูไดที่: http://rubber.oie.go.th/box/ELib_Document/2340/ISO.pdf  
 

มาตรฐาน ASTM  

สามารถดูไดที่: http://rubber.oie.go.th/box/ELib_Document/2339/ASTM.pdf  
 

นอกจากน้ีประเทศตางๆ ไดออกกฎระเบียบดานมาตรฐานคุณภาพยางลอ และควบคุมการผลิตใหได

มาตรฐาน เชน  

1. สหภาพยุโรปประกาศใชขอบังคับการติดฉลากสินคายางลอรถยนต (tire labeling legislation)  

EC No.1222/2009 สําหรับยางลอรถยนตน่ังสวนบุคคลและยางลอรถบรรทุกขนาดเล็ก เพ่ือใหผูบริโภคทราบถึง

ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน (fuel efficiency) การยึดเกาะถนนที่เปยก (wet grip) และความดังของเสียง 

(external rolling noise) เริ่มใชในเดือนพฤศจิกายน 2555 

2. ประเทศญี่ปุนโดยสมาคมยางลอแหงประเทศญี่ปุน (JATMA) ใชขอบังคับการติดฉลากยางรถยนตแบบ

สมัครใจ เพ่ือใหผูบริโภคทราบถึงประสิทธิภาพการประหยัดเช้ือเพลิง (fuel efficiency) และการยึดเกาะถนนที่

เปยก (wet grip) เริ่มใชในป 2553  

3. ประเทศเกาหลีใตออกระเบียบใหมีการติดฉลากยางลอรถยนต เพ่ือใหผูบริโภคทราบถึงประสิทธิภาพ 

การประหยัดเช้ือเพลิงและการยึดเกาะถนนที่เปยก เริ่มใชในเดือนธันวาคม 2555 โดยวางเปาหมายลดคารบอนไดออกไซด

ใหไดรอยละ 30 ภายในป 2563 

4. ประเทศจีนไดออกขอกําหนด China Compulsory Certificate Mark (CCC Mark) โดยใหติดเครื่องหมาย 
CCC Mark บนผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศและผลิตภัณฑนําเขาจํานวน 132 รายการ รวมถึงยางลอดวย เพ่ือรับรอง
ความปลอดภัยและสุขอนามัยของคน สัตว สิ่งแวดลอม และการอนุรักษธรรมชาติ มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 
สิงหาคม 2546  

5. ประเทศสหรัฐอเมริกาออกขอกําหนดใหยางลอนําเขาตองผานมาตรฐานของกรมการขนสง (Department 

of Transportation; DOT) เพ่ือแสดงวายางลอแตละประเภทมีคุณสมบัติ อาทิ ขนาด และการรับนํ้าหนัก เหมาะสม

กับลักษณะการใชงาน ซึ่งเริ่มใชในป 2557 

สําหรับกฎระเบียบและมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของกับยางลอและผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ ของแตละประเทศ

สามารถอานไดที่ : http://rubber.oie.go.th/ELibrary.aspx?cid=1055 

http://rubber.oie.go.th/box/ELib_Document/2340/ISO.pdf
http://rubber.oie.go.th/box/ELib_Document/2339/ASTM.pdf
http://rubber.oie.go.th/ELibrary.aspx?cid=1055

